
 

 
 
 
 
 
BIS|Econocom is in de Benelux marktleider voor advies, 
ontwerp, installatie en onderhoud van audio visuele 
oplossingen en infrastructuur voor vergader- en 
conferentiezalen, kantoorgebouwen, gemeentebesturen, 
ziekenhuizen, scholen en universiteiten, winkels en 
winkelcentra, culturele centra, uitvaartcentra, enz...  
 
BIS|Econocom heeft in de Benelux circa 220 mensen in 
dienst, waarvan 50 in Mechelen. BIS is een dochter van 
de internationale IT groep Econocom. 
 
Vanwege de groei van onze onderneming zoeken wij een 
geschikte kandidaat voor de functie als: 

 

Magazijnier / orderpicker  
Administratief sterk en vertrouwd met (elektro)technische producten   

(tijdelijk vervangingscontract van 1 juni – 31 juli) 
 
De functie:  

• Tijdens je inwerkperiode leer je alles over ons logistieke proces, procedures en producten. Als logistiek medewerker sta je samen met je 
collega's in voor de goederenstroom binnen ons bedrijf. Dagelijks wordt apparatuur klaargezet voor onze installatieteams en worden tal van 
leveringen verzendklaar gemaakt. Daarnaast behoort ontvangst van goederen en opslag in ons magazijn ook tot je taken. Affiniteit met 
elektronische apparatuur komt daarbij goed van pas zodat u mettertijd ook enig inzicht en kennis krijgt van de verschillende producten die 
wij voeren. 

• Je werkt in een hecht team en je hebt veelvuldig interactie met de collega’s van procurement, project management, project engineering 
en customer service.  

• Je werkt dagelijks in onze vestiging te Mechelen. 

• Het betreft een tijdelijk contract van 1 juni t.e.m. 31 juli, mogelijks kan dit nog verlengd worden met enkele maanden. 

Heb jij het BIS-DNA?  

• Je bent een teamplayer, je werkt graag met verschillende profielen samen 

• Je hebt een passie voor technologie 

• Je werkt zelfstandig, proactief en nauwkeurig, je werkt gestructureerd en neemt initiatief 

• Je bent gedreven om kwaliteit af te leveren. 

• Je kan omgaan met een zekere vrijheid en krijgt je werk steeds gedaan 

Jouw profiel:  

• Je hebt minimaal een diploma van technisch secundair onderwijs (TSO).  

• Je kan zelfstandig en accuraat werken en je kan vlot met administratieve software op computer overweg.  

• Bij voorkeur heb je ook een aantoonbare affiniteit met elektro installatiemateriaal. 

• Je hebt een  klantgericht voorkomen en attitude en je woont in de buurt van Mechelen. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, een basiskennis van Engels en Frans zijn een meerwaarde. 

• Indien je een attest bezit om met de heftruck te rijden, is dat ook, zeker een pluspunt. 

Wat bieden wij?  

• Een boeiende job bij de marktleider voor AV, video over IP, VC en digital signage projecten in België. 

• Je komt terecht in een dynamische en informele organisatie met korte communicatielijnen. 

• BIS beloont je met een tijdelijk bediendecontract, waarbij een competitief salaris hoort en maaltijdcheques.  

Interesse? 

Mail je sollicitatie met CV naar: jobs@bis.be 

Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij Dhr. Peter Van Hoof, Operations Director, op het nummer 015/287.487  

Voor informatie over BIS surft u naar: www.bis.be 
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