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Functiebeschrijving 

 

 

Identificatie van de functie: 

Groep / Afdeling : AEC en operaties  

Functie: magazijnier Rapporteert aan: zie rapporteringslijst 

Locatie : Proeftuinstraat      Datum update v/d beschrijving: 22 juni 2005 

Niveau / Graad : D1-D2-D3  

 

Doel van de functie: 

 Staat in voor het gehele voorraadbeheer van het magazijn 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. 

 

Dimensies: 

• Aantal te beheren stockartikelen: 1000 - 2000 

• Jaarlijks budget magazijn:  

• 250.000 EUR (garage) 

•  500.000 EUR (avi) 

• 3 500.000 EUR (logistiek) 

 
 

 

Resultaatgebieden: 

stock- en voorraadbeheer magazijn 
Staat in voor het totale voorraadbeheer van het magazijn d.w.z. is verantwoordelijk dat alle artikelen tijdig 
voorradig zijn  

• zodat de stilstand van defecte voertuigen tot een minimum wordt beperkt (garage) 

• zodat stilstanden van de installatie kunnen worden vermeden worden (avi) 
Zorgt ervoor dat de noodzakelijk niet-stockartikelen op het gepaste tijdstip bezorgd worden. Indien nodig 
zorgt hij voor dringende leveringen, ook buiten de normale diensturen.  
Staat in voor een correcte uitgave en registratie van goederen 
Stelt de minimale en maximale voorraad vast, is samenspraak met het betrokken afdelingshoofd of 
departementshoofd, en zorgt ervoor dat deze steeds wordt gerespecteerd. 
Staat in voor de jaarlijkse inventaris 
 
aankoop goederen 
Geeft alle nodige bestellingen tijdig en conform de geldende procedures door aan de logistiek medewerker  
van de afdelingen logistieke diensten van IVAGO. 
Is ervoor verantwoordelijk dat de logistiek medewerker over alle nuttige informatie beschikt, zodat de 
bestellingen tijdig en correct kunnen gebeuren. 
 
beheer olie opslagplaats en opslagplaats gevaarlijke stoffen 
Staat in voor de praktische organisatie van de olie-opslagplaats en de opslagplaats voor gevaarlijk stoffen, 
alsmede het lossen van al dan niet gevaarlijke stoffen in de voorziene silo’s of tanks. Neemt hiervoor steeds 
de nodige veiligheidsmaatregelen in acht.  
 
orde en netheid magazijn  
Is verantwoordelijk voor de orde en netheid binnen het magazijn. 
Ziet toe op het gebruik van de bestelwagen van het magazijn 
Voor AVI: Rapporteert alle afwijkingen van de diverse lossingsplaatsen aan het  departementshoofd AVI 
 
back up voor collega-magazijnier 
Vervangt zijn collega magazijnier tijdens dienst afwezigheid 
 
kledij 
Is verantwoordelijk voor de bedeling van de kledij en ter beschikking stellen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
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BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  

Voorraadartikelen zijn steeds aanwezig, geen stockbreuk 
Steeds tijdige bestelling en levering van goederen 
Beschikbaarheid: is ook buiten de normale diensturen beschikbaar 
Orde en netheid in het magazijn 
Klachten van interne en externe klanten tot een minimum beperken 
 

 

Competenties: 

• Jobkennis 
Op gebruikersniveau kunnen werken met courante informatica toepassingen (MS Office, Lotus Notes,..;) 
Elementaire theoretische en praktische kennis van automechanica (garage) 
Elementaire theoretische en praktische kennis van mechanica en elektriciteit (AVI) 
Elementaire kennis van magazijn en stockbeheer en de moderne administratieve technieken 
 

• Resultaatsgerichtheid 
Is bereid nieuwe zaken aan te leren en toe te passen 
Denkt mee met de organisatie, doet voorstellen tot verbetering, legt deze voor en voert ze nadien uit. 
Werkt economisch: streeft naar geen verspilling van goederen en energie 
Is creatief en durft initiatief nemen 
 

• Betrouwbaarheid en integriteit 
Kan eigen werkzaamheden organiseren, plannen en systematisch aanpakken 
Is in staat om op zelfstandige wijze, ook zonder direct toezicht zijn taken af te werken en is in staat zelf 
routine beslissingen te nemen 
Flexibiliteit, is bereid zijn arbeidstijden indien nodig aan te passen, vooral bij onderhoudswerkzaamheden bij 
stilstand van de activiteiten 
Stressbestendigheid, kan ook in moeilijke situaties zijn opdracht correct afwerken 
Is nauwkeurig, stipt en correct 
Milieusparend gedrag: sorteren van afval, energiesparend gedrag (verwarming, verlichting,…) en produktie 
sparend gedrag (geen verspilling van goederen) 
 

• Communicatie en samenwerking 
Streeft steeds naar een goede verstandhouding met directe collega’s en andere diensten, kan goed 
samenwerken. 
Is steeds beleefd en vriendelijk in de omgang met collega’s en derden 
Is sociaal en vriendelijk 

 

Scholing en opleiding 

• Bij aanwerving 
Minimaal lager secundair onderwijs in een technisch relevante richting 
Minimaal 2 jaar nuttige beroepservaring 
Kunnen werken met de moderne administratieve middelen (telefoon, fax, PC, ….) 
 

• Tijdens de loopbaan 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht 
aanleren van Navision of andere toegepaste soft ware 
bereid zijn om bij te scholen om binnen zijn vakgebied een expert te blijven 
 

• Bij bevordering 
Voldoen aan de statutaire of reglementaire voorwaarden 

 

Hoofdcriteria evaluatie 

Kwaliteit 
Kwantiteit 
Houding: algemeen 
 

 


