Vacature supply chain medewerker

Al ruim 45 jaar is Interalu actief op de markt met metalen plafonds. In België is Interalu marktleider
voor klimaatplafonds. Het familiebedrijf heeft veel aandacht voor klantgerichtheid, innovatie en
duurzaamheid. Interalu produceert alles zelf in Antwerpen met eigen groene stroom en maakt
maximaal gebruik van milieuvriendelijke productietechnieken. Naast de hoofdzetel in Antwerpen
heeft Interalu vestigingen in Luxemburg, Nederland en Frankrijk.
Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste
SUPPLY CHAIN MEDEWERKER
Supply chain medewerker bij Interalu: wat houdt dat in?
 je maakt deel uit van een team dat een belangrijke schakel is tussen productie en verkoop:
samen zijn jullie verantwoordelijk voor het volledige supply chain proces van Interalu.
 je ondersteunt de implementatie van een nieuw ERP-systeem.
 je neemt de functionele activiteiten binnen het supply chain proces mee op (o.a. voorraad-,
magazijn- en aankoopbeheer, inbound & outbound transport, planning, …).
 je analyseert de stockbehoeftes: je houdt de vinger aan de pols bij de geplande werven, de
historische data en je houdt rekening met de informatie van de sales teams.
 je zorgt voor de aankoop van de algemene, courante goederen en je bepaalt mee de
aankoopstrategie: kwaliteit en kwantiteit.
 prijsevoluties volg je op de voet en leveranciers vergelijk je op basis van prijs, kwaliteit en
service.
 timemanagement en een strakke, realistische planning zijn een must
Zijn we op zoek naar jou?
Het antwoord is ‘ja’ als bovenstaande omschrijving je op het lijf geschreven is. Wij denken dat je
volgende eigenschappen of kennis in huis moet hebben:
 sterke technische en commerciële affiniteit in supply chain.
 communicatief sterk: je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.
 een goed ontwikkeld analytisch vermogen: je denkt oplossingsgericht.
 uitgebreide kennis van ERP-toepassingen en MS Office.
 zaken kritisch durven bekijken en beoordelen.
 strategisch meedenken: verbeteringen initiëren en oplossingen aanreiken.
 klantgericht denken: je bouwt langetermijnrelaties op.
 sterk in onderhandelen met behoud van de goede relaties met leveranciers.
 productkennis willen opbouwen want hoe beter je onze producten kent, hoe beter je de
verschillende processen kunt inschatten.
Wat krijg je ervoor terug?
Voor deze afwisselende job krijg je bij Interalu de ruimte om je werk op jouw manier te organiseren.
In een aangename werksfeer en dito omgeving.
Wil je je kans wagen?
Stuur dan meteen je motivatiebrief met cv naar jobs@interalu.eu. Je kandidatuur wordt discreet
behandeld. Meer informatie op www.interalu.eu.
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