Omwille van een pensionering zoekt
uitgeverij Brepols Publishers een:
Est. 1796

Magazijnier
Je functie:
•
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor het orderpicken, het stockeren en het laden & lossen van
boeken
Je controleert inkomende producten
Je bereidt de uitgaande bestellingen voor en verpakt ze
Je doet de registratie van de gegevens (met barcodelezers en het
computersysteem)
Je houdt de werkplek netjes
Occasionele taken: kleine herstellingen en de opbouw van beursstanden
Je hebt een praktische computerkennis en administratieve competenties

Profiel:
•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur magazijnervaring en een diploma secundair onderwijs
Je bent vlot Nederlandstalig en hebt noties van Engels en Frans;
Je bent een teamspeler maar je kan zelfstandig werken en problemen
oplossen
Je werkt in dagdienst; voltijds of 4/5
Je bent nauwkeurig

Brepols Publishers biedt je een uitdagende functie in enthousiast bedrijf, in
dagdienst, met een vast contract en aan een marktconforme verloning. Het
magazijn bevindt zich in de industriezone Tieblokken in Turnhout.
Opleidingen die je nodig hebt voor de functie worden aangeboden.
Indien je voor deze functie in aanmerking wenst te komen, e-mail dan zo snel
mogelijk je CV (met pasfoto), aan Dhr. Jean Verstraete, logistiek manager:
jean.verstraete@brepols.net

Brepols Publishers NV/ SA
Begijnhof 67
B-2300 Turnhout
Belgium
BTW/VAT: BE 0463.139.762
RPR Turnhout
IBAN: BE53 5522 9134 0053
BIC: GKCC BE BB

tel: +32 14 44 80 20
info@brepols.net
www.brepols.net

Brepols Publishers publiceert zowel gedrukte boeken en tijdschriften, als online databanken en
e-books. Onze klanten zijn hoofdzakelijk universiteiten en onderzoeksinstellingen verspreid
over de ganse wereld. Onder het merk Story Publishers worden juridische boeken en
opleidingen gebracht. Brepols is gevestigd in het historische Begijnhof van Turnhout en
beschikt over kantoren in Thessaloniki (GR), Nottingham (UK) en Los Angeles (USA). Story is
gevestigd te Gent. De uitgeverij heeft een zestigtal medewerkers.
Brepols Publishers is gespecialiseerd in geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, oude
talen en recht. De werken worden uitgegeven onder het merk Brepols, Corpus Christianorum,
Harvey Miller en Story. Brepols verdeelt vanuit het magazijn in Turnhout meer dan 6000
verschillende titels.

