MATERIAALBEHANDELAAR
•
•
•
•
•

Je zorgt ervoor dat onderdelen tijdig en efficiënt op hun bestemming
geraken. Dit kan met behulp van een heftruck, tugger of reachtruck.
Je staat in voor het uitsorteren en verpakken van materiaal.
Aan de hand van een checklijst controleer je het materiaal en jouw werk.
Je volgt nauwgezet de werkinstructies (vb.scannen, registreren, escaleren)
Jouw werkzone, jouw trots daarom sta je in voor de orde & netheid.

Dit is onze materiaalbehandelaar:
• Ervaring als intern chauffeur, attest is een plus maar geen vereiste.
• Heeft een veiligheidsfunctie, waardoor veiligheid op de eerste plaats komt.
• Ervaring met logistieke systemen (scannen, registreren).
• Een zelfstandige teamplayer met een positieve werkattitude.

Volvo Trucks Gent
EEN VASTE WAARDE IN GENT SINDS 1964
Deel uitmakend van de Zweedse internationale groep
bouwen wij al meer dan 50 jaar Volvo trucks in Gent.
Wij produceren bijna een derde van de totale Volvovrachtwagenproductie wereldwijd.

Volvo medewerker
PA S S I E | G E D R E V E N | R E S P E C T
Het geheim van onze Volvo-medewerkers zijn de
waarden die zij uitdragen in hun job. Samen zorgen onze
medewerkers voor het succes van onze klanten!

Does that sound like you? Come join us!

#chauffeur#veiligheidsfunctie#zinvoororde&netheid#verantwoordelijkheid#passie#gedreven#respect
Volvo Group Trucks Operations

LOGISTIEK MEDEWEKER
KITTING & SEQUENCE
•
•
•
•

Je staat in voor het lossen van de vrachtwagens en het stockeren van de
materialen of je staat in voor het herverpakken, picken, kitten en
sequenciëren volgens routines en/of aanvragen.
Verder sta je in voor het behandelen van het retourverpakkingsmateriaal.
Je rapporteert de uitgevoerde taken en afwijkingen via de voorziene tools.
Je staat in voor de orde & netheid van je werkzone.

Dit is onze logistiek medewerker:
• Heeft oog voor detail, gaat snel & nauwkeurig aan de slag.
• Werkt graag samen in een team.
• Ervaring als heftruckchauffeur is een pluspunt.
• Heeft zin voor inititiatief en administratief werk.

Volvo Trucks Gent
EEN VASTE WAARDE IN GENT SINDS 1964
Deel uitmakend van de Zweedse internationale groep
bouwen wij al meer dan 50 jaar Volvo trucks in Gent.
Wij produceren bijna een derde van de totale Volvovrachtwagenproductie wereldwijd.

Volvo medewerker
PA S S I E | G E D R E V E N | R E S P E C T
Het geheim van onze Volvo-medewerkers zijn de
waarden die zij uitdragen in hun job. Samen zorgen onze
medewerkers voor het succes van onze klanten!

Does that sound like you? Come join us!

#nauwkeurigheid#zinvoororde&netheid#initiatief#kwaliteit#administratief#passie#gedreven#respect
Volvo Group Trucks Operations

Productiemedewerker
CABTRIM
•
•
•
•

Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve
afwerking van onze vrachtwagencabines.
Je staat in voor de assemblage van de onderdelen in de cabines.
Je volgt nauwgezet de omschreven montage-instructies.
Afwijkingen en/of suggesties, ter verbetering, meld je spontaan.

Volvo Trucks Gent
EEN VASTE WAARDE IN GENT SINDS 1964
Deel uitmakend van de Zweedse internationale groep
bouwen wij al meer dan 50 jaar Volvo trucks in Gent.
Wij produceren bijna een derde van de totale Volvovrachtwagenproductie wereldwijd.

Volvo medewerker
Dit is onze productiemedewerker Cabtrim:
• Draagt kwaliteit & veiligheid hoog in het vaandel.
• Fijne werkzaamheden of de plaatsing van een groter onderdeel de
Cabtrim medewerker kan beiden snel en nauwkeurig.
• Een teamplayer met verantwoordelijkheidszin.

PA S S I E | G E D R E V E N | R E S P E C T
Het geheim van onze Volvo-medewerkers zijn de
waarden die zij uitdragen in hun job. Samen zorgen onze
medewerkers voor het succes van onze klanten!

Does that sound like you? Come join us!

#teamplayer#kwaliteit#nauwkeurigheid#veiligheid#verantwoordelijkheidszin#passie#gedreven#respect
Volvo Group Trucks Operations

LEEGGOEDBEHANDELAAR

Volvo Trucks Gent

•

Deel uitmakend van de Zweedse internationale groep
bouwen wij al meer dan 50 jaar Volvo trucks in Gent.
Wij produceren bijna een derde van de totale Volvovrachtwagenproductie wereldwijd.

•
•
•

Samen met jouw collega’s sta je in voor het verwerken van het leeggoed
volgens de beschreven instructies.
Je sorteert en demonteert de verpakkingsmaterialen.
Je bindt de verpakkingen met de bindmachine en labelt deze.
Jouw werkzone, jouw trots daarom sta je in voor de orde & netheid.

EEN VASTE WAARDE IN GENT SINDS 1964

Volvo medewerker
Dit is onze materiaalbehandelaar:
• Zoekt een fysieke job met de nodige routine.
• Gaat veilig en ergonomisch aan de slag.
• Enige heftruckervaring is mooi meegenomen.
• Is zelfstandig en heeft verantwoordelijkheiszin.

PA S S I E | G E D R E V E N | R E S P E C T
Het geheim van onze Volvo-medewerkers zijn de
waarden die zij uitdragen in hun job. Samen zorgen onze
medewerkers voor het succes van onze klanten!

Does that sound like you? Come join us!

#teamplayer#fysiek#zinvoororde&netheid#veiligheid#verantwoordelijkheid#passie#gedreven#respect
Volvo Group Trucks Operations

Productiemedewerker
EINDASSEMBLAGE
•
•
•

Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve
assemblages van onze vrachtwagens.
Je volgt nauwgezet de omschreven montage-instructies.
Afwijkingen en/of suggesties, ter verbetering, meld je spontaan.

Dit is onze productiemedewerker:
• Draagt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel.
• Werkt nauwkeurig aan een strak tempo.
• Is zelfstandig en heeft verantwoordelijkheidszin.

Volvo Trucks Gent
EEN VASTE WAARDE IN GENT SINDS 1964
Deel uitmakend van de Zweedse internationale groep
bouwen wij al meer dan 50 jaar Volvo trucks in Gent.
Wij produceren bijna een derde van de totale Volvovrachtwagenproductie wereldwijd.

Volvo medewerker
PA S S I E | G E D R E V E N | R E S P E C T
Het geheim van onze Volvo-medewerkers zijn de
waarden die zij uitdragen in hun job. Samen zorgen onze
medewerkers voor het succes van onze klanten!

Does that sound like you? Come join us!

#teamplayer#kwaliteit#nauwkeurigheid#veiligheid#verantwoordelijkheidszin#passie#gedreven#respect
Volvo Group Trucks Operations

Magazijnmedewerker
•
•
•

Klaar om de wereld te verbinden? Wij zoeken avonturiers!
Samen met jouw collega’s ben je een belangrijke schakel in de ketting en help je
mee aan de bevoorrading van essentiële sectoren (supermarkten, ziekenhuizen,
transport,…).
Je komt terecht in een bedrijfscultuur die gekenmerkt wordt door respect voor
elkaar, energie en passie.

Dit is onze magazijnmedewerker:
• Je zorgt voor jouw collega, we zijn allemaal mensen.
• Jij bent de ‘pro’ in proactief. Problemen tackel je voor ze de kop opsteken.
• Kilometervreter? Met jouw heftruck laveer je in alle veiligheid door ons magazijn
van ruim 18 voetbalvelden groot.
• In onmogelijk zie jij het woord mogelijk. Dit is jouw mindset richting onze klanten.
Door jou staat Volvo synoniem voor kwaliteit.

Volvo Service Market Logistics
MAGAZIJN VAN 100.000 M² TE GENT
Deel uitmakend van de Zweedse internationale groep
staat Volvo Service Market Logistics in voor de
bevoorrading van de wisselstukken naar alle Volvo
Group klanten ter wereld.

Volvo medewerker
PA S S I E | G E D R E V E N | R E S P E C T
Het geheim van onze Volvo-medewerkers zijn de
waarden die zij uitdragen in hun job. Samen zorgen onze
medewerkers voor het succes van onze klanten!

Does that sound like you? Come join us!

#teamplayer#kwaliteit#nauwkeurigheid#veiligheid#verantwoordelijkheidszin#passie#gedreven#respect

