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Ter versterking van ons team voor onze productie-
vestiging in Kuringen (GLASSOLUTIONS) zijn wij op zoek 
naar  een gedreven en door resultaat gemotiveerde :  
 

 
 
Jouw uitdaging : 
Als technisch magazijnier ben je verantwoordelijk voor 
een efficiënt (administratief & fysiek) voorraadbeheer 
van de technische dienst : beheer van stockartikelen, 
proactieve voorraadopvolging & up-to-date houden van 
het voorraadsysteem, bestellingen plaatsen & onder-
houden van leverancierscontacten,  organisatie van de 
goederenontvangsten en logistieke inrichting van het 
technisch magazijn. 
 

Daarnaast biedt je ondersteuning inzake de uitvoering 
van algemene klus- en onderhoudswerkzaamheden. 
   

Je rapporteert aan de Manager Productie & Techniek. 
 

Gewenst profiel : 
Je typeert je door jouw enthousiasme, motivatie en 
leergierigheid.  Je bent een teamplayer die nauwkeurig 
zelfstandig kan werken.  Je hebt technische affiniteit.  De 
afwisseling tussen het administratieve en fysieke aspect 
van de job spreken je sterk aan.   Nederlands beheers je 
vlot, Engels of Duits is een bijkomende troef. 
 

Ons aanbod : 
Tewerkstelling in een filevrije omgeving binnen een 
ondernemende organisatie met open bedrijfscultuur en 
collegiale werksfeer, met ruimte voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling.  Naast een conforme 
verloning geniet je een aantal extralegale voordelen.  
Meteen treedt je ook binnen in het universum van Saint-
Gobain, een wereldgroep met vele lokale activiteiten & 
gevarieerde industrieën.  
 

Heb jij interesse? 
Neem snel contact op met Karina Bosmans, Finance & 
HR Manager, telefonisch : 011/85 85 85 of stuur jouw 
motivatie + cv naar karina.bosmans@saint-gobain.com 
 

Saint-Gobain Building Glass Benelux maakt, samen met 

andere bekende merken als Gyproc en Isover, deel uit van 

de groep Saint-Gobain, wereldleider in het duurzaam 

bouwen, ontwerpen, produceren en verdelen van hoog-

presterende bouwmaterialen.  Deze Franse multinational 

is tevens één van de meest toonaangevende glas-

producenten ter wereld, en dit sinds 350 jaar. 

Dankzij het Glassolutions filialennetwerk staat Building 

Glass Benelux dicht bij de klant om hen te ondersteunen 

met glasoplossingen die bijdragen aan de esthetiek van 

woning- en werkomgeving en aan het welzijn van de 

bewoners en de gebruikers ervan. 

Onze eigen activiteiten omvatten zowel de productie van 

glas met hoge toegevoegde waarde als het verwerken van 

glas voor o.a. de interieurinrichting. Als groothandel 

verkopen wij ook glazen deuren. 

Voor meer informatie, bezoek ook onze websites : 

www.saint-gobain.glass.com en www.glassolutions.be 

Onze inzet om als werkgever bij de top te behoren werd 

voor het tweede jaar op rij beloond met de officiële Top 

Employer certificering ! 

 

 

 

Magazijnier met passie voor techniek 

Vacature “technisch magazijnier” 
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