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 “Never underestimate the power of good chocolate”

Ga jij er mee voor zorgen dat nóg meer mensen 
onze lekkere pralines kunnen proeven?

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de lekkerste branche die er bestaat?
Ben je een teamplayer?
Heb je een passie voor logistiek en liefde voor chocolade … of omgekeerd?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Door de groei op de internationale markt zijn we voor onze productie- en inpakafdeling op zoek  
naar een MAGAZJNIER om ons team in ploegen te versterken!

Als magazijnier heb je bij ons een veelzijdig takenpakket: je zorgt voor de flow van alle inkomende en 
uitgaande goederen, alsook voor het intern vervoeren van grondstoffen en verpakkingen naar de pro-
ductielijn. Je bent vertrouwd met het werken met een scanningsysteem en met de correcte verwerking in 
het ERP pakket. Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met reeds een logistieke achtergrond.

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. Je wordt omringd door een team van gedreven  
professionals. We hebben alle expertise in eigen huis om tot de lekkerste homemade recepten te komen.

Wat ga je doen?
• Je zorgt voor de correcte goederenontvangst en – opslag van zowel grondstoffen als verpakkingen  

en controleert de orders
• Je draagt zorg voor het stockeren van de afgewerkte producten (pralines) volgens de geldende 
• procedures
• Je zorgt voor de interne bevoorrading van alle materialen aan de productie- en inpaklijn 
• Je bewaakt de juistheid van de aantallen, lotnummers, opslagcondities, locaties enz. met als doel 

een correcte weergave van onze voorraad
• Je draagt zorg voor de verzendingen en de pickingen.
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Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt minstens een opleiding op A2 niveau of gelijkwaardig door ervaring
• Je hebt al een eerste ervaring als magazijnmedewerker
• Je hebt een geldig attest van vorkheftruck bestuurder of je beschikt over voldoende  

ervaring om dit vlot te behalen
• Administratie schrikt je niet af en je kan vlot werken met Excel
• Je hebt ervaring met ERP systeem (Kennis van Navision is een pluspunt)
• Je bent vertrouwd met  een scanning systeem
• Je ben in het bezit van een geldig rijbewijs B
• Je hebt een goede fysieke conditie en bent een efficiënte werker
• Je hebt oog voor details en kan gestructureerd werken
• Je bent flexibel naar uren toe (tewerkstelling in ploegen)
• Je beheerst de Nederlandse taal goed.

Wat Ovidias jou te bieden heeft!
• 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 filevrije omgeving
• Een marktconform loon aangevuld met een premievrije groepsverzekering
• … en last but not least … lots of chocolates 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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