Supply Chain Medewerker (M/V)
40 uur per week (1,0 fte)
Illuxtron volgt wereldwijde LED-technologie op de voet en gaat verder: we dragen eigen innovatieve oplossingen aan, toegesneden
op individuele wensen. Als geen ander weten wij dat flexibele en kosteneffectieve producten nodig zijn om in te kunnen spelen op de
snel veranderende productmix en volume-eisen in de verlichtingsindustrie. Met ons team zorgen wij ervoor dat onze kwalitatief
hoogwaardige producten door heel Europa en daarbuiten verdeeld worden; doorgaans vanuit onze vestiging in Vlissingen.
Ter versterking van ons Salesteam zijn we op zoek naar een Supply Chain Medewerker.
Als Supply Chain Medewerker word jij verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van productie van diverse nabewerkingen en
assemblagetrajecten, waaronder een nieuw project voor het opzetten van een productie-assemblagelijn. Daarbij hoort
verantwoordelijkheid voor het efficiënt uitvoeren van een correcte verzending en de organisatie van transporten van de bevestigde
orders richting klanten, zodat kwaliteit en een afgesproken leverdatum zijn gegarandeerd. Je bent alert op tekorten,
voorraadverschillen en mogelijke bottlenecks en zorgt dat problemen gesignaleerd en aangepakt worden. Daarmee tracht je om
samen met collega’s de afgesproken datum na te komen. Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, planning en
uitvoering van werkzaamheden binnen onze nieuwe productie-assemblagelijn en ook betrokken bij verbetertrajecten.
De Supply Chain Medewerker maakt deel uit van de projectorganisatie voor de nieuwe productie-assemblagelijn binnen ons bedrijf
en zal ook gedurende dit project parallel bepaalde taken uitvoeren ter ondersteuning van Inkoop en Planning, met het oog op
doorgroei binnen de afdeling Production & Purchase.
Taken:




Dit ben jij:
 Goed in staat zelfstandig te werken;
 Een team speler;
 Stressbestendig en flexibel;
 Gedreven en enthousiast;
 Je hebt inzicht in procesmatig werken;
 Je werkt accuraat en gestructureerd, schakelt snel en
behoudt het overzicht over een situatie;
 Je werkt kwaliteitsbewust;
 Je denkt oplossingsgericht en bent doortastend;
 Je beschikt over cijfermatig inzicht en analytisch
vermogen;
 Je combineert technisch inzicht met sterke
communicatieve en contactuele vaardigheden.

Je beschikt over:
 Aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;
 Enkele jaren werkervaring bij voorkeur in logistiek
c.q. supply chain;
 Ervaring met MS Office en ERP-systemen;
 Een goede beheersing van zowel Nederlands als
Engels, mondeling en schriftelijk;
 Cijfermatig inzicht en analytisch vermogen;
 Aanvullende, succesvol afgeronde relevante
cursussen zijn een pre.

Wij bieden:
 Een verantwoordelijke, uitdagende en veelzijdige
functie;
 Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen;
 Doorgroei binnen Production & Purchase;
 Goede arbeidsvoorwaarden.

Het uitwerken van de basisplanning voor productie;
Het bewaken van de levertijd;
Opvolgen van mutaties op en realisaties van de
planning;
 Verantwoorden van mutaties/afwijkingen op de
planning;
 Het bijhouden van de administratie ten behoeve van
de productieplanning;
 Het doen van voorstellen voor, en helpen
doorvoeren van, verbetertrajecten.
Taken op termijn:
 Inkopen van onderdelen/materialen;
 Inkopen van diensten, o.a. transport;
 Aanvragen van orderbevestigingen en bewaken van
de levertijd;
 Zoeken naar nieuwe producten, diensten of
leveranciers;
 Begeleiden van het gehele inkoopproces;
 Meedenken in en verder ontwikkelen van het
inkoopproces;
 Bijhouden van de inkoopadministratie.

Ben jij degene die wij zoeken? Overtuig ons! Stuur je motivatiebrief en jouw CV voor 19 februari 2021 naar hr@illuxtron.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

