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Hospital Logistics NV is al vele jaren een vertrouwde 
naam in de Belgische en Nederlandse zorgwereld als 
logistieke partner van ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Een dienstverlener die, via een unieke, innovatieve, 
100% klantgerichte aanpak, actief bijdraagt tot 
minder administratieve en logistieke kosten en een 
verdere optimalisatie van de zorgverlening. Vanuit de 
hoofdzetel in Aarschot, een distributiecentrum in België 
en vier distributiecentra in Nederland zetten ruim 300 
gespecialiseerde medewerkers zich elke dag in voor een 
logistieke service die vandaag al rekening houdt met de 
zorgbehoeften van morgen. 

Algemeen

Meermaals per dag bestellingen klaarmaken voor 
verschillende klanten.  Deze bestellingen kunnen bestaan uit 
linnen, steriele en/of niet-steriele producten. Het klaarmaken 
van de bestellingen gebeurt op een nauwkeurige manier en 
binnen een vereist rendement zodanig dat de bestellingen 
tijdig en correct kunnen afgeleverd worden bij de klanten.

Verantwoordelijkheden

• Je staat hoofdzakelijk in voor het ophalen van 
bestellingen.  De bestellingen worden door U op een 
container geplaatst en klaargezet voor de medewerkers van 
de verzending.  Eventuele problemen bij de picking melden 
aan je verantwoordelijke. 

• Je kan, afhankelijk van de dagelijkse werkverdeling, mee 
ingeschakeld worden bij de verzending van de bestellingen.  
Dit houdt in: het hoezen en sealen van containers bestemd 
voor fijndistributie, andere containers inwikkelen met folie.

• Je draagt bij tot algemene orde en netheid in het magazijn.

• Indien je in de cleanroom werkt volg je de voorgeschreven 
procedures en voorschriften nauwkeurig op. Je bent je 
ervan bewust dat je met medisch steriele hulpmiddelen 
werkt en besteedt aandacht aan de vereiste hygiëne. 

Vaardigheden

• Je werkt nauwkeurig en ordelijk opdat de bestellingen 
tijdig en correct afgeleverd worden.  Aandacht bij het lezen 
en interpreteren van de picklijst is dan ook noodzakelijk. 

• Je bent flexibel inzetbaar in het hele magazijn en kan goed 
samenwerken in groep.  Je toont initiatief  en zet je in waar 
nodig is.  

• Je vertoont gevoel voor verantwoordelijkheid en kan 
zelfstandig werken.

• Je beschikt over een goed doorzicht in verband met 
stapelen.

• Je kan werken met een elektrische paletwagen en met een 
meelooptrekker.

• Je bent bereid, indien de noodzaak zich voordoet, andere 
werkzaamheden uit te voeren

Wat bieden we je?

Een uitdaging. En wat voor één. Een rol in een bedrijf met 
perspectieven, waar de klanten binnen de gezondheidszorg 
centraal staan. Een rol van betekenis waar je een verschil 
kunt maken binnen een ambitieus kader. Een competitief 
loon en extralegale voordelen zijn inbegrepen.
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