
 
ZOEKT 

MAGAZIJNIER / KOERMAN 

WIE ZIJN WIJ? 

De rode draad die sinds jaar en dag door GM Recycling loopt, is te vatten in één enkel 
krachtig woord: Passie. Passie voor brekers en zeefmachines. Passie voor onze klanten. 
Passie om altijd nét dat stapje meer te zetten. Waar anderen er de brui aan geven, daar 
begint GM Recycling. 

WIE BEN JIJ? 

o Je schuwt geen fysiek zwaar werk en beschikt dus over een goede conditie.  
o Je bent accuraat en gestructureerd, je leert graag bij en pikt snel nieuwe zaken op.  
o Je bent stressbestendig, klantvriendelijk, flexibel en servicegericht. 
o Je bent communicatief, sociaalvaardig en zelfstandig, maar ook een teamplayer. 
o De Nederlandse taal is jou niet vreemd. 
o Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.  
o Een geldig heftruckattest is een pluspunt.  
o Bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie.  
o Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs.  

 

WAT IS JOUW TAKENPAKKET? 

o Je hebt een afwisselend takenpakket. 
o Je zorgt voor een vlotte flow van goederen op de koer en in het magazijn. 
o Je bewaart de orde en netheid in het atelier en op de koer. 
o Je ontvangt goederen, je controleert leveringen op aantal en juistheid.  
o Je reinigt en ruimt de werkzone op. 
o Je bergt goederen correct op in het magazijn en registreert ze in het systeem.  
o Je maakt afhalingen en verzendingen klaar voor onze klanten volgens de bestelbon.  
o Je volgt de voorraden nauwgezet op. 
o Je spuit verhuurmachines af en tankt deze vol.  

 

WAT BIEDEN WE JOU AAN? 

o Gevarieerde job in een familiebedrijf. 
o Een dynamische werksfeer met een team aan ervaren en gemotiveerde 

medewerkers met ruimte voor initiatief.  
o Een hands-on mentaliteit en korte communicatielijnen.  



 

o Een marktconform salarispakket, dat erkenning geeft aan je reeds opgebouwde 
kennis en ervaring.  

o Kans op een vast contract na een positieve proefperiode. 
o Last but not least: super fijne collega’s!  

 

Heb je een passie voor recyclingmachines en zin in een gevarieerde en uitdagende job 
binnen een stabiel en ambitieus familiebedrijf? Werk je graag in team en draag je 

klantentevredenheid hoog in het vaandel? Aarzel dan niet en reageer nu! 
Mail je motivatie en CV naar emma@gmrecycling.be 

 
 
 

GM RECYCLING 
Krommeveldstraat 1 

9971 Lembeke 
09/378.39.47 

www.gmrecycling.be 
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