VACATURE
Het Brabants Apothekers Forum (BAF) is de toekomstgerichte beroepsvereniging van en voor
Vlaams-Brabantse officina-apothekers en hun team. BAF wil een impactvolle organisatie zijn die haar
leden ondersteunt in de uitoefening van hun beroep door performante dienstverlening, proactieve
beroepsontwikkeling en optimale vertegenwoordiging.
Om onze leden-apothekers zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker (50%)
Functie
Je belangrijkste taken:
Logistiek
− Je zet vergaderzalen klaar volgens planning.
−

Je ontvangt inkomende goederen, sorteert, stockeert en verdeelt.

−

Je bent verantwoordelijk voor de stock van BAF en doet zelfstandig inkopen bij plaatselijke
handelaars.

−

Voor de dienst tarifering:
o

maak je uitgaande pakketten klaar: je maakt pakketjes en legt ze klaar voor onze
bodes die ze meenemen naar de apotheek.

o

verwerk je de inkomende pakketten met voorschriften: je legt ze klaar voor
verwerking door de medewerkers tarifering en je sorteert en registreert de
binnengekomen omslagen met getuigschriften en zorgt voor de verzending ervan.

−

Je levert af en toe materiaal voor cursussen en/of infoavonden in directe omgeving van
Leuven.

Onderhoud gebouw
−

Je poetst en onderhoudt de burelen, traphal, wc, keuken en vergaderzalen.

−

Je bent verantwoordelijk voor het afvalbeheer

−

Je controleert de verwarming en airco.

−

Volgens nood doe je kleine herstellingen op gebied van elektriciteit, sanitair, gebouw,
schilderwerken…

−

Je onderhoudt de tuin, het terras en de parking

Wat verwachten wij?
−

Je bent een handige harry die ook zwaardere pakketten kan dragen.

−

Je kan je werk zelfstandig plannen en uitvoeren.

−

Je werkt nauwkeurig met oog voor detail.

−

Je combineert fysiek werk graag met enkele administratieve taken.

−

Je ziet zelf waar er werk moet gebeuren.

−

Je bent op korte termijn beschikbaar.

−

Je bent bereid en in de mogelijkheid om dagelijks voor BAF te werken.

−

Een basiskennis van Outlook en Excel is een extra troef.

−

Bij voorkeur zoeken we iemand met een eigen wagen

Wat kunnen wij jou bieden?
−

Een halftijdse job in een dynamische en innoverende organisatie

−

Een snelle indiensttreding

−

Een gevarieerd takenpakket

−

Een warme werkstek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station

−

Een contract van onbepaalde duur

−

Een marktconform salaris met aanvullende voordelen

Brabants Apothekers Forum - BAF
BAF is een kleine, fluïde organisatie (ongeveer 15 collega’s), waar we samenwerking boven hiërarchie
waarderen. Je vindt meer over ons op www.baf.be.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV naar evelien.vankriekingen@baf.be of naar info@baf.be

Meer info?
Contacteer Evelien Vankriekingen: evelien.vankriekingen@baf.be

