
 

  

 

 
Opportuniteit bij OTN Systems  
LOGISTIEK MEDEWERKER (Industriële netwerk producten en oplossingen) 

 
 
OTN Systems ontwikkelt en levert communicatienetwerken voor specifieke industriële markten zoals 
metro’s, elektriciteitsbedrijven, olie- en gaspijpleidingen, mijnen, luchthavens en intelligente 
vervoerssystemen. Het bedrijf heeft twee productlijnen: OTN (Open Transport Netwerk) en XTran 
(Excellence in Transport). Die unieke systemen zorgen voor de transmissie van een heel scala aan 
diensten zoals telefoon, data, audio, analoge en digitale video over optische vezels. Eén van de sterktes 
is de zekerheid dat tijdskritische informatie zoals monitoring gegevens en signalisatie via dit 
glasvezelsysteem gegarandeerd binnen de gestelde limieten aankomt. En uiteraard moet het systeem 
bestand zijn tegen extreme omstandigheden, mag het nooit uitvallen en moet het onderhoudsvrij zijn. 
Dit alles is mogelijk door een sterke investering in productontwikkeling en hoog opgeleide 
medewerkers. Het unieke product portfolio maakt gebruik van de modernste technologie en heeft 
tevreden klanten in meer dan 75 landen. Het hoofdkwartier van OTN Systems is gelegen naast het 
Albertkanaal in Olen, België, en heeft regionale kantoren over gans de wereld. 

 

 
Om de Logistieke Afdeling te versterken is OTN Systems op zoek naar een 

Logistiek Medewerker (m/v) 
 

 
 
Als Logistiek Medewerker werk je in de Operations Divisie, waar je zelfstandig administratieve 
ondersteuning geeft en met klanten en leveranciers communiceert om leveringen vlot te laten 
verlopen. 
 

Verantwoordelijkheden 
• Inboeken van goederen. 

• Aanmaken van bestellingen voor leveranciers en opvolging van de leveringen. 

• Aanmaken van documenten nodig voor verzending en opvolgen van verzendingen. 
 

Profiel:  
• Bachelor in Logistiek. 

• Een eerste relevante werkervaring is een pluspunt. 

• De logistieke en bijhorende administratieve processen zijn je goed bekend. 

• Je bent vertrouwd met de Microsoft Office toepassingen Word en Excel. 

• Kennis van een ERP-systeem (bij voorkeur Microsoft Dynamics NAV/Navision) is een pluspunt. 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels. 

• Je bent stressbestendig en vindt het niet erg om tegen deadlines te werken. 

• Je communiceert vlot met je collega’s en met klanten. 
 

Competenties:  
• Punctueel. 

• Leergierig. 

• Contactvaardig. 

• Assertief. 
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• Stressbestendig. 
 

Wij bieden:  
• Een competitief salaris met extralegale voordelen. 

• Een stimulerende en uitdagende omgeving. 

• Een team waar team-players zich thuis voelen. 

• Een onderneming die de bijdrage van elke werknemer respecteert. 

• Een kantooradres dat bereikbaar is zonder verkeers-files. 
 

Geïnteresseerd?  
Stuur een e-mail naar rudy.verdonck@otnsystems.com  
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