
 
 

The Future is limitless 

Kan je de dag van vandaag een wagen zonder GPS inbeelden ? 

Dezelfde vraag kunnen we ons stellen in de constructiewereld, Topcon Positioning biedt 

de perfecte oplossingen om de bouw te automatiseren . Net zoals in de auto-industrie 

ontwikkelt Topcon technologieën om de machines autonomer te laten werken. Denk 

aan GPS gestuurde machines bij de grootste aannemers, automatische opmetingen 

zoals Google Street View ® en GPS gestuurde landbouwmachines. 

$60 000 miljard is nodig om de wereldwijde populatie groei te kunnen voorzien van 

infrastructuur, voeding en huisvesting . Vandaag de dag is er maar $24 000 miljard 

beschikbaar aan werkkrachten en machines, er is dus een enorme kloof van $36 000 

miljard. 

Als marktleider biedt Topcon Positioning de geschikte oplossingen om deze kloof te 

dichten. 

Bekijk het filmpje: https://vimeo.com/276002934 

De enorme vraag naar onze oplossingen bewijst ons potentieel in deze groeimarkt. 

Om de groeiende vraag te beantwoorden, zijn wij op zoek naar een aantal collega’s 

waaronder een functie als “Teamleader logistics and planning”. 

De coretaken zullen in Zellik op kantoor gebeuren. 

Belangrijkste taken: 

- Waken over het orderproces: Aankoop, leverdata leveranciers, order 

voorbereiding, facturatie, enzovoort 

- Magazijn-  en voorraadbeheer (waken over minimum voorraad) 

- Kwaliteitscontrole van de orders 

- Rapportering naar het management 

- Aansturen van het team 

Profiel:  

- Proactief, teamspeler, communicatief, betrokkenheid 

- Ervaring met SAP is een voordeel 

- De vaardigheden om te managen, coach en motiveren van de teamleden. 

- Een talent in planning en communicatie met klanten 

- Goed niveau van Nederlands, Engels en Frans 

 

https://vimeo.com/276002934


 
 

 

Topcon Positioning heeft veel te bieden: 

- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: 

 

o Laptop 

o iPhone ( incl. telefoonabonnement)  

o Groepsverzekering 

o Attractief loon 

o Maaltijdcheques  

 

- Gedegen opleiding 

- Teamspirit en sfeer: 

 

o Korte communicatielijnen 

o No-nonsense mentaliteit 

o Ruimte voor ondernemerschap 

o Zeer familiaire sfeer 

o Wereldwijd bedrijf met internationale bekendheid 

Herken je jezelf in deze boeiende functie ? Stuur dan zo snel mogelijk je CV naar 

dmerket@topcon.com  

Meer info over Topcon vind je op onze website: www.topconpositioning.be 
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