
 
 
 
 

 
Logistieke functie bij de AV-marktleider in België 

 
BIS Business Information Systems N.V., Benelux marktleider voor audiovisuele- en ICT oplossingen, richt 
vergader- en conferentiezalen in op het vlak van video- en dataprojectie, flatscreens, audio-
apparatuur, video- en audioconferencing, digital signage, etc… voor de top-5000 bedrijven, overheid 
en instellingen in België. BIS maakt deel uit van de Econocom groep en heeft in de Benelux circa 200 
mensen in dienst, waarvan 43 in Mechelen. 
 

Voor onze vestiging te Mechelen willen we graag kennis maken met een gemotiveerd: 
 

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

 
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. 
 
Gevraagd:  
Je hebt minimaal een diploma van technisch secundair onderwijs (TSO) en je woont in de omgeving van 
Mechelen. Je kan zelfstandig, vlot en nauwkeurig werken met administratieve software op computer. 
Bij voorkeur heb je ook een aantoonbare affiniteit met elektro installatiemateriaal. Als je daarbij nog 
kan communiceren in het Frans is dat zeker een plus. 
 

BIS biedt: 
Een veelzijdige job binnen een open, dynamische en informele organisatie met korte 
communicatielijnen, waar een pro-actieve instelling en werkijver worden beloond. BIS is een gezonde 
en stabiele organisatie die al vele jaren vakgericht bezig is. Je start met een interim contract met de 
mogelijkheid tot vast dienstverband. 
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatie met CV naar: jobs@bis.be 
Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij de heer Erwin De Ruyck, op het nummer 
015/287.487 
Voor informatie over BIS zie: www.bis.be 
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