
 
 

 
Voor onze DSV Solutions site te Puurs zijn we op zoek naar enthousiaste en dynamische (m/v) 
 
REACHTRUCKBESTUURDERS 

 
Jouw verantwoordelijkheden 
 
Je bent verantwoordelijk voor het volledige proces of delen van het proces van het warehousegebeuren. Je zorgt ervoor dat 
het opgedragen werk binnen het vooropgestelde tijdschema en volgens de voorgeschreven veiligheids- en kwaliteitseisen 
verwerkt is. Hiervoor maak je voornamelijk gebruik van een reachtruck. Concreet betekent dit het volgende: 
 
• Je werkt met een WMS- (Warehouse Management) systeem aan de hand van allerhande IT hardware (vb. RF, werkstati-

ons en mobiele terminals) 
• Je  wordt ingeschakeld in één of meerdere van volgende loodsactiviteiten: Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen 

van goederen; verzending; Laden en lossen; inpak/ompak; labeling; orderpicking, scanning. 
• Reachtruck activiteiten: 

o Met behulp van een reachtruck sta je in voor het verplaatsen, stapelen, ontstapelen, laden en lossen van goe-
deren in bulk, op paletten, van verschillende grootte en volume. 

• Je draagt veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel. 
• Je voert de job met passie uit en kan zowel zelfstandig als in team werken.  
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Binnen je veiligheidsfunctie ben je immers verantwoordelijk voor het wel-

zijn van zowel jezelf als de collega’s om je heen. 
 
Jouw kwalificaties 
 
• Je bent bereid om in een twee ploegensysteem te werken (wisselende vroege late)  
• Je bent in het bezit van een bekwaamheidsattest als bestuurder of je bent bereid om hiervoor een opleiding te volgen. 

(theorie & praktijk) 
• Je bent op de hoogte van de interne verkeersregels (voorrangsregels, klaxoneren, enz.).  
• Je bent een teamplayer, hebt verantwoordelijkheidszin en blinkt uit door jouw motivatie en enthousiasme. 

 
Wij bieden 

 
• Indien vereist een grondige opleiding 
• Een heel uitgebreid en afwisselend takenpakket 
• Een kans om jouw professionele vaardigheden op te bouwen en uit te breiden. 
 
 
Matchen jouw en onze verwachtingen? 
 
 
Bij interesse kan je iets laten weten tav Nadia 
Email: Office.DSV@manpower.be – Tel. 0478 68 08 32 
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