
House zoekt…… 
 
We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden netwerken, business 
modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. We hebben een uitdagend vak en als Belgische 
marktleider willen we klaar zijn voor de toekomst. Bij House of Music & Accessories, en Metatrix – die samen één 
groep vormen -  staat het creëren van toegevoegde waarde centraal. Een luidspreker of hoesje verkopen is één 
ding, het juiste aanbieden op de juiste plaats aan de juiste persoon is een ander.   
Daarom zoeken we een nieuwe collega die een uitdaging ziet in :   
 

Logistiek manager 
 

Je bent mee verantwoordelijk voor de tevredenheid van onze klanten. Je zorgt ervoor dat leveringen  
zorgvuldig worden gepland, en dat de door jou aangebrachte systemen flexibel zijn om op 
veranderende processen in te spelen. Je wordt de draaischijf van ons logistiek apparaat. Je zorgt ervoor 
dat elke klant binnen de 24h beleverd worden. EDI orders, priors, dropshipments vormen voor jou 
geen geheim.  Daarnaast stuur je samen met de customer service de transporteurs aan, onderhandel 
je jaarcontracten en verzorg je de dagelijkse datastroom met hen. Je onderhoudt contacten met de 
klant voor JIT delivery en zorgt dat retours snel verwerkt worden.  Je zorgt ervoor dat de beschikbare 
8.000m² optimaal benut kan worden, inclusief de integratie met ons ERP pakket. Uiteraard doe je dit 
niet alleen en werk je samen met 9 collega’s, waar je de dagelijkse leiding van opneemt.  
 
Wat is je ideale achtergrond:  

◊ Je bent opgeleid door het leven, en haar rugzak.  
◊ Je hebt ervaring in de werking van een logistiek systeem en kan aanpassingen doorvoeren waar 

nodig.  
◊ Je kan de beschikbare ruimtes optimaal benutten en in relatie brengen met de volgorde waarin 

producten verkocht worden.  
◊ Je hebt kent de wereld van de transport, ook in het buitenland.  
◊ Je hebt ervaring in leiding nemen van een logistieke flow, en het aansturen van mensen 
◊ Je ‘kickt’ op orders die dagelijks de deur uit zijn en tevreden klanten.  
◊ Je hebt geen schrik van deadlines en bent bereid de nodige flexibiliteit daarvoor in te voeren.  
◊ Je bent een uitgesproken teamplayer die een draagvlak creëert binnen de organisatie.  
◊ Je bent ondernemend en hebt een hands-on-mentaliteit. Je helpt mee, maar behoudt het overzicht.  

 
Wat is ons DNA? 
 
Een bedrijf met een jonge geest en een licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een klantgerichtheid 
die erg ver gaat. House of Music & Accessories, Metatrix  is een groep van 60 mensen in België, 
Nederland en Frankrijk.  
Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie. 
Authentieke  personen voelen zich hier zeker thuis. Jezelf zijn binnen een onderneming die dit ook 
toelaat. Samen bouwen.  

 
Je mag rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratie-pakket, en vooral een omgeving 
waar vriendschap, plezier, vrijheid, en werklust centraal staan. Zin om je eigen identiteit uit te 
bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar michael.binge@houseofmusic.be  
 

mailto:michael.binge@houseofmusic.be

