
 

Building Windows is een dynamisch bedrijf die zich al meer dan 30 jaar specialiseert in de productie 
van ramen en deuren in kunststof en aluminium. De firma is ontstaan als een filiaal van Building 
Plastics, de marktleider in rolluikprofielen, accessoires en afgewerkte producten. Met een sterk 
geautomatiseerd machinepark hebben wij een hoogstaand product dat goed in de markt ligt, dankzij 
de veelzijdige toepasbaarheid en het breed assortiment aan kleuren. 

 

 
 
 
 
Functie 

 Je werkt actief mee en staat in voor de taakverdeling binnen het team 
 Je staat in voor het opbokken van ramen en deuren op basis van de planning en zet de geladen bokken klaar 

voor transport 
 Je voert controle uit op de opbinding, de verpakking en alle aspecten van de goederen en logistiek 
 Je ontvangt en controleert de inkomende goederen en maakt de verdeling tussen de 2 ateliers (ALU &PVC) 
 Je volgt de raambokken nauwgezet op en bent verantwoordelijk voor de scanning van de in- en uitgaande 

bokken 
 Je staat in voor het laden en lossen van de vrachtwagens 

 
Profiel 

 Als team leader stuur je 3 magazijniers aan 
 Je hebt oog voor kwaliteit en zin voor orde en netheid 
 Je werkt planmatig en nauwgezet 
 Je bent flexibel, enthousiast en je weet van aanpakken 
 Je bent een teamplayer, communicatief en klantvriendelijk 
 Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en goed behelpen in het Frans 
 Je bent in het bezit zijn van een heftruckattest 

 
Aanbod 

 Voltijds (39u) contract voor onbepaalde duur 
 Een boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team 
 Je komt terecht in een dynamische, groeiende omgeving 

 
Solliciteren 
 
Bij interesse, mail je CV naar personeelsdienst@buildingwindows.be of contacteer de personeelsdienst op het 
nummer 056 / 62.11.55. 
 
 
Building Windows NV 
Grote Leiestraat 205,  
B-8570 Anzegem  
www.buildingwindows.be 

Hoofdmagazijnier 


