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 “Never underestimate the power of good chocolate”

Ga jij ervoor zorgen dat nóg meer mensen 
onze lekkere pralines kunnen proeven?

Om ons aandeel op de internationale markt te vergroten zijn we momenteel op zoek naar een 
enthousiaste en gedreven Logistiek bediende (fulltime) die ons nog verder wil helpen groeien.

Over Ovidias
Al meer dan 40 jaar is Ovidias een gevestigde waarde op de markt van Belgische pralines. Ons tweede 
generatie familiebedrijf te Hoeselt staat bekend om haar verse pralines met huisgemaakte vullingen. 
Het geheim zit niet alleen in onze receptuur, maar zeker ook in de liefde waarmee elke praline tot het 
kleinste detail wordt afgewerkt.  
Je gaat deel uitmaken van een jong, dynamisch team en wordt omringd door gedreven professionals. 

Wat ga je doen?
Leren :
• Absoluut leren! Je wilt onze goederen stroom van A tot Z begrijpen, van chocolade levering tot de 

praline in de handen van onze klanten. Hierbij zal je focus vooral op planning en bestellingen liggen
• Je wilt de processen voelen, beleven om zo linken te leggen tussen praktijk en theorie.
• Ons systeem, Navision, wil je hierbij ten volle benutten en op termijn wil je een key-user worden. 

Verbeteren:
• Je wilt vooruit gaan en toont graag jouw ideeën. Je wilt stappen zetten en resultaten boeken. 
• Je formuleert verbetervoorstellen die je samen met de supply chain coördinator uitwerkt. 

Projectplannen, actielijsten, mijlpalen,… het hoort er allemaal bij. 
• Een scherpe blik op quick wins, kleine maar waardevolle verbeteringen is helemaal je ding.

Dicht bij de mensen staan:
• Verbeteren en leren wil je doen door nauw samen te werken met ons ervaren team. Door jouw 

energie en spontaniteit weet je de mensen te ambiëren en warm te krijgen voor jouw ideeën.
• Maar je wilt ook gewoon regelmatig de sfeer gaan snuiven om zo ten allen tijde verbinding te 

maken met het operationele team. 
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Structureren:
• Omdat één van de hoofdtaken productieplanning is wil je jouw werkzaamheden, dagindeling structu-

reren zodat je de juiste acties op het juiste moment neemt. Produceren zonder chocolade of verpak-
king is immers niet ideaal.

• Bij Ovidias hebben we mensen nodig om onze goederenstroom te laten bewegen. Jij staat in voor hun 
planning zodat de continuïteit verzekerd wordt. 

• Meten is weten en je wil dan ook de nodige cijfers verzamelen en analyseren. Buikgevoel is goed, 
maar je werkt toch graag vanuit de cijfers.

Kortom, Ovidias biedt je een omgeving waar je in aanraking komt met de verschillende aspecten van 
supply chain, je kan groeien onder begeleiding van de supply chain coördinator en parallel mee duwt 
aan de toekomst! Ben je geprikkeld en heb je een bachelor diploma in een logistieke richting op zak? 
Dan leren we jou graag kennen!

Wat Ovidias jou te bieden hee�t!
• Een inspirerende, afwisselende job bij een dynamisch familiebedrijf.
• Een gedreven team, dat waarden als vertrouwen en respect heel belangrijk vindt.
• Ruimte voor zelfontplooiing en vakgerichte opleidingsmogelijkheden/trainingen.
• Binnen C.V.O. International heerst een prettige en informele, familiale werksfeer waarin je je snel 

thuis voelt.
• Werken in een fi levrije omgeving;
• Een marktconform loon aangevuld met een premievrije groepsverzekering en maaltijdcheques;
• … en last but not least … lots of chocolates want productkennis is immers zeer belangrijk.

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij ons helpen met de groei van ons bedrijf? 
Stuur dan je cv en motivatie naar hr@ovidias.com met vermelding van de functietitel. 

Voor bijkomende info omtrent deze vacature kan je onze COO – Annick Vermoesen bellen tijdens 
kantooruren op het nummer 089/ 41 25 81.
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