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We kunnen tegenwoordig niet meer zonder energie. Toch vragen we ons zelden af waar die energie 

vandaan komt. Fluxys weet het wel omdat we zowel vandaag als morgen energie in beweging 

brengen. Voortbouwend op onze erfenis als gasinfrastructuurbedrijf verbinden we ons ertoe andere 

koolstofneutrale energiedragers van de toekomst te vervoeren. 

 

Wil je werken voor een onderneming die zich inzet om nieuwe oplossingen voor groene energie te 

vinden?  
 

Voor ons interventiecentrum – Centraal magazijn in Sint-Pieters-Leeuw zijn we op zoek naar een 

(m/v/x) 

 

Hulpmagazijnier (Ref. SBO0022j) 
 

 

 

 

 

• Met een startbaan krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke 

interesses. Stilaan krijg je meer verantwoordelijkheid. Een echte gelegenheid dus om 

samen te werken met ervaren mensen en tegelijkertijd kennis te maken met de 

internationale wereld van het gasvervoer via pijpleidingen. 

• Voor meer info over de voorwaarden klik hier http://www.werk.belgie.be/ 

 

 

 

 

Als hulpmagazijnier sta je in voor de volgende taken: 

• het laden en lossen van vrachtwagens met behulp van een heftruck en/of verreiker 

• het uitvoeren van controles op de interventiecontainers 

• het klaar maken van het werfmaterieel voor de interventies aan de hand van 

standaardlijsten 

• het onderhoud van het materieel na gebruik 

 

 

 

 

 

 

Voor deze rol heb je: 

• een A2-diploma in een technische richting of een gelijkwaardige ervaring 

• een stevige dosis inzet,motivatie en leergierigheid  

• team spirit, goede contactvaardigheden en  resultaatgerichtheid  

• een talent voor organisatie en nauwgezetheid 

• een grondige kennis van het Nederlands (een must) en een voldoende kennis van 

het Frans 

• verder, en overeenkomstig de regelgeving voor dit soort indiensttreding, moet je 

jonger zijn dan 26 jaar op de datum van indiensttreding 

 

 

Jouw job 

 Jouw 

profiel 

Startbaan-

overeenkomst 

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020


 

 

 

 

 

• Een vast contract van 12 maanden, te verlengen voor 1 jaar 

• Een opleiding voor het bedienen van heftruck, verreiker en rolbrug 

• Een zeer verrijkende, leerrijke ervaring in een snel groeiende onderneming 

• De mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren van ervaren collega's  
 

 

 

 

• Solliciteer online via de Interne Loopbaansectie 

• Neem contact op met Patricia Jambé (+32 (0)2 282 29 45) voor meer informatie.  

 

 

 

 

• Type contract: Startbaanovereenkomst  
• Type functie: Gebaremiseerd 

Solliciteren 

Bijkomende 

info 

Fluxys biedt jou 

https://fluxyssa.taleo.net/careersection/flxint/jobdetail.ftl?lang=nl&src=CWS-10141&job=SBO046g

