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Het hoofddoel van het interventiecentrum & magazijnen (in Zuun) is de continuïteit van het net te 

verzekeren. Hiervoor staan er altijd teams 24u/24 paraat om allerlei geplande of onvoorziene 

interventies op de vervoersinstallaties uit te voeren, ongeacht of die onder gasatmosfeer staan of 

niet. Daarnaast is het een van hun taken de gastransportinstallaties aan te passen, te herstellen of 

te bouwen. Ten slotte zorgen ze ook voor de opslag en logistiek van specifiek gasmateriaal. Het 

Interventiecentrum & magazijnen werkt volgens de ISO 9001 kwaliteitsstandaard in al zijn 

activiteiten: Gelaste constructies, Mechanische werkplaats, Logistiek en Magazijn. 

 

 

Voor het departement Logistiek in ons interventiecentrum in Sint Pieters Leeuw zijn we op zoek 

naar een (m/v/x) 

 

Logistiek Assistant 
 

 

 

 

 

• Je krijgt een startbaanovereenkomst waarbij je je de kans krijgt om jezelf te 

ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Stilaan krijg je meer 

verantwoordelijkheid. Een ideale gelegenheid dus om samen te werken met 

ervaren mensen en tegelijkertijd kennis te maken met de internationale wereld 

van het aardgastransport. 

• Voor meer info over de voorwaarden van een startbaan ga naar 

https://bit.ly/3lGgFIN 

 

 

 

 

• Als logistiek assistant zorg je mee voor het coördineren van de interventies die 

noodzakelijk zijn om de continuïteit van het gasnet te verzekeren 

• Bijgestaan door ervaren collega’s sta je in voor een groot aantal administratieve 

& logistieke taken, zoals: 

- opvolging van kalibraties en keuringen van alle meetapparatuur; 

- Coördinatie van werfcontainers, opvolging met de toezichters; 

- Invoeren van prestaties in SAP; 

- het nauwkeurig opvolgen van dossiers; 

- het klasseren en archiveren van documenten; 

- ondersteuning processen ISO 9001 

• Daarnaast ben je in contact met zowel interne als externe klanten, voor de 

logistieke organisatie en planning van de interventies en het opmaken van de 

bestelbonnen (werfmateriaal, werfcontainers, las-en werfmateriaal, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je job   

Job purpose  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te slagen in deze job, heb je:  

• Een A2-diploma of Bachelor diploma (A1) in een administratieve, logistieke of 

technische richting; 

• Affiniteit met een industriële/technische omgeving (las atelier, magazijn, 

mechanica, transport & heftrucks)  

• Motivatie om te leren 

 

Verder vraagt deze functie om: 

• een stevige dosis inzet en motivatie 

• Een dynamische, proactieve en sociale mindset 

• te kunnen werken op een nauwgezette manier 

• Een vlotte kennis van het Nederlands (een must) en een voldoende kennis van 

het Frans 

• Een goede kennis van het MS Office pakket. Heb je kennis van SAP dat is een 

pluspunt, anders krijg je opleiding om het aan te leren 

• Dagelijks veiligheidsschoenen te dragen 

• Een rijbewijs B 

• Je bent jonger dan 26 jaar (voorwaarden Rosetta-plan). 

 

 

 

 

 

 

• Solliciteer online via de Interne Loopbaansectie 

• Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Patricia Jambé (+32 

(0)2 282 29 45). 

 

 

 

 
•    Type contract: Contract bepaalde duur van 1 jaar verlengbaar tot max. 2 jaar 

• Type functie: gebaremiseerd 

Je 
profiel 

Solliciteren 

Bijkomende 

info  

https://fluxyssa.taleo.net/careersection/flxint/jobdetail.ftl?lang=nl&src=CWS-10141&job=20006a

