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WMS Developer and Implementer 

 
 
Afdeling WAREHOUSE  
 
Regio  Turnhout 
 
Functie Je staat in de eerste plaats in voor een goede werking van het Warehouse Management 

Systeem (WMS), je bent het aanspreekpunt voor collega’s die nood hebben aan 
systeemtechnische ondersteuning en je bent een key-user die duidelijk beeld heeft op de 
werking van het WMS systeem en op de achterliggende logistieke flows. 

 
Contract 5/5 in 37,5h/week. 
 
Manager Warehouse Manager 
 
Firma All Sport Group is de officiële distributeur van Speedo voor Frankrijk en Benelux, van Nike 

accessoires, Jordan accessoires en Nike Vison voor alle Nike Stores en Nike Outlet Stores (Nike 

DTC) in Europa en tevens van Sneaker Lab in delen van Europa. 

Adres   Visbeekstraat 11, 2300 Turnhout, België 

 
Website https://allsport-group.com 
 
 
Je kan voor deze functie solliciteren bij : walter.bastiaens@allsport-group.com 
 
 

 
Waarden van ons bedrijf 
 
 

Passie We gebruiken onze drive en inzet om anderen te motiveren en te inspireren.  
 

Mensen Mensen vormen de kern van ons bedrijf, zij maken het verschil.  
 

Ondernemend We zijn ambitieus en niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan 
 

Diversiteit  Wij geloven dat diversiteit de creativiteit bevordert en dat verschillende 
perspectieven de beste ideeën voeden 
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Taken en verantwoordelijkheden  
 

▪ Tijdens een WMS implementatie : 
o Als business consultant bewaak je de functionele scope van het project 
o Je creëert/beheert koppelingen met verschillende pakketten (ERP/Transportplanning, Etc.) 
o Je schrijft test scenario’s uit voor verschillende acceptatietesten 
o Je voert de testen uit 
o Je verzorgt de documentatie en maakt de nodige werkinstructies op. Je treedt op als interne 

opleider en coach van medewerkers op het vlak van WMS 
▪ Naast functionele interesse in de logistieke processen heb je ook een sterke IT interesse 
▪ Je vormt een dynamische tandem met de IT verantwoordelijke 
▪ Je vormt tevens de brug tussen de werknemers op de vloer en management door rekening te houden 

met feedback en vervolgens te rapporteren aan de Warehouse Manager. 
▪ Daily business 

o Je biedt ondersteuning bij incidenten, analyseert problemen/noden en verfijnt de software 
o Je staat in voor de parametrisatie en dagelijkse opvolging van het WMS 
o Je doet data-analyse om belangrijke rapporteringen en KPI’s in kaart te brengen 
o Je voert grondige analyse uit van de fysieke logistieke flows met het oog op continue 

verbetering 
o Je gaat op zoek naar manieren om nieuwe logistieke processen te kunnen implementeren in 

het WMS-systeem. Je vertaalt de noden naar de ontwikkelaar. 
▪ Je bent verantwoordelijk  voor analyse en verdere uitrol van een uniform WMS-pakket 
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Competenties  
 
De volgende competenties zien wij graag ontwikkeld worden bij het uitvoeren van deze job, die gelinkt zijn 
aan de 4 kernwaarden binnen ons bedrijf:  
 
Passie 
 
▪ Je houdt ervan op een constructieve, positieve en respectvolle manier te communiceren.    
▪ Je geeft elke dag het beste van jezelf en houdt ervan om anderen te inspireren.  
▪ Je houdt ervan om anderen te motiveren om nieuwe mogelijkheden te bewandelen. Fouten maken is nu 

eenmaal eigen aan vooruitgang.     
 
 

Mensen 
 
▪ Je slaagt erin om je team naar een hoger niveau te tillen.    
▪ Je behoudt steeds een respectvolle en integere relatie met collega’s en de samenleving en probeert deze 

met een lange termijn visie uit te bouwen.     
▪ Je begrijpt dat samenwerken de sleutel is tot succes.    
▪ Op jou kan gebouwd worden door je integriteit, betrouwbaarheid en stabiliteit.   
▪ Je kan omgaan met conflicten en kan deze zo nodig oplossen. Dit zowel met betrekking tot het eigen 

functioneren als dat van anderen. 
 
 

Ondernemend 
 

▪ Je denkt actie- en oplossingsgericht en handelt hier graag naar.    
▪ Je omarmt nieuwe veranderingen binnen het bedrijf.    
▪ Je bent gedreven om het verschil te maken en resultaten te behalen door een enthousiaste hands-on 

mentaliteit en verbeterpunten aan te brengen.   
▪ Je bent flexibel.   
▪ Je bent proactief, accuraat.  
▪ Je bent sterk in probleemoplossingen en projectbeheer. 

 

 
Diversiteit 

 
▪ Je kan op een constructieve manier met anderen in discussie gaan.  
▪ Je staat open voor andere meningen, beslissingen en culturen omdat die de creativiteit ten goede komen.    
▪ Je denkt out-of-the box, je stelt jezelf maar ook anderen in vraag om samen beter te worden.   
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Ervaring en kennis 
 
▪ Hoger diploma aangevuld met 5 jaar ervaring binnen logistiek 
▪ Je bent communicatief, dynamisch en kan autonoom, flexibel en georganiseerd werken 
▪ Sterk analytisch ingesteld met een probleemoplossend vermogen 
▪ Je hebt ervaring binnen WMS als business analist, als implementatieconsultant of als key-user. 
▪ Ervaring met LOCUS WMS van Centric is een plus 
▪ Kennis van databases & SQL taal is een plus 
▪ Je hebt algemene interesse in het automatiseren van bedrijfsprocessen en ERP 
 

 
 

 

Wat krijg je ervoor terug 
 

▪ Uitdagende functie binnen een snelgroeiend familiebedrijf 
▪ Werkzaam binnen de retail en sportsector, werkend voor topmerken zoals Speedo, Nike en Jordan 
▪ Aangename, stabiele en sportieve werkomgeving 
▪ Ondersteuning door management 
▪ Vaste verloning 
▪ Woon-werkvergoeding 
▪ Hospitalisatieverzekering 
▪ Maaltijdcheques 
▪ Ecocheques 
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