
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effenso bvba    (met hoofdzetel te Waregem en magazijnen gelegen te Waregem en Desselgem)  
is een jonge dynamische familiale onderneming, gespecialiseerd in het ontwikkelen, importeren en verdelen van 
'Privacy oplossingen' voor in de tuin. Naast eigen ontwikkelde hekwerksystemen, verdeelt Effenso een 
assortiment van producten die tegen een bestaande afsluiting geplaatst kunnen worden om inkijk en 
geluidsoverlast door nieuwsgierige buren te vermijden. 
De klantenbasis bestaat voornamelijk uit hekwerkgroothandels, hekwerkplaatsers, tuinaanleggers, tuincentra 
en Doe-Het-Zelf zaken. 

Om de magazijnactiviteiten van het Effenso gamma in België verder uit te bouwen en te ondersteunen, zoeken 
we een (m/v): 

 

Administratief magazijnverantwoordelijke 

Functie 
Hij of zij zal hiervoor de volgende verantwoordelijkheden op zich nemen: 

 Verwerken van via E-mail bestellingen in het EXACT Online CRM/facturatiepakket 
 Planning en opvolging van de Picking-orders voor de magazijnmedewerkers  
 Verwerken van transportopdrachten met GLS en andere externe transporteurs via online applicaties 
 Controle en verwerken van via E-commerce ontvangen bestellingen via online applicaties 
 Coördinatie verpakkingsopdrachten voor de magazijnmedewerkers 
 Voorraadcontrole in coördinatie met de zaakvoerder 
 Coördinatie van de interne bevoorrading tussen Pickingmagazijn en de voorrraadbuffer te Desselgem  
 Facturatie en administratieve opvolging  
 Commercieel technische raadgeving van occasionele bezoekers  

Profiel 
Je beschikt over een Bachelor diploma of bent gelijkwaardig door ervaring.  Je bent een enthousiaste 
professional, je werkt en denkt zelfstandig en hebt zin voor verantwoordelijkheid.  Je bent een kei in 
administratief werk, je bent punctueel en werkt nauwkeurig. Je beschikt over een goede kennis van Microsoft 
Office. Je bent communicatief en klantvriendelijk. Je spreekt vloeiend Nederlands en beschikt tevens over een 
goede basiskennis Frans.  

Aanbod 

 

Een zeer gevarieerde job met een hoge graad van afwisseling. Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder. 
Je kan rekenen op een bediendencontract van onbepaalde duur + maaltijdcheques + extra legale voordelen.   
Een poolwagen staat ter beschikking voor korte professionele verplaatsingen. Glijdende werkuren zijn mogelijk 
voor een ideale family / workbalance.  


