JO 23391 Stockbeheerder Machinepark
Functie :
Verpakkingsmachines, drukpersen, automatische hoogbouwmagazijnen … Het machinepark van Colruyt Group is
heel uitgebreid. En die machines moeten regelmatig onderhouden of hersteld worden. Jij beheert de voorraad
wisselstukken en zorgt ervoor dat ze tijdig en op de juiste plaats geleverd worden.
Met behulp van software analyseer je de voorraad: welke stukken hebben we nog, welke gebruiken we vaak en
welke niet? Op basis van dit dashboard optimaliseer je continu de voorraad. Wat is de minimaal en maximaal
benodigde voorraad? En het ideale bestelmoment? Jij stelt alle parameters in.
Na overleg met onze technici koop je de nodige wisselstukken aan. Zij rekenen op jou om hun bestelling efficiënt,
correct en tijdig geleverd te krijgen. Wordt een onderdeel toch te laat geleverd of hebben we dringend nog iets
nodig? Dan contacteer je de leverancier en los je het probleem zo snel mogelijk op.
Je gaat ook proactief op zoek naar nieuwe leveranciers van wisselstukken. Want misschien krijgen we ergens
anders betere levertijden of een lagere prijs? Jij zorgt voor een kritisch vooronderzoek en reikt namen van
leveranciers aan, onze aankopers starten daarna de onderhandelingen op.
Je werkt 4 dagen per week in ons distributiecentrum te Ollignies of Ghislenghien en 1 dag per week op onze
afdeling Technics, Real Estate & Energy (technische dienst) in Halle.

Profiel :


Kennis en ervaring – Je behaalde een diploma in het (technisch) secundair onderwijs. Een
technische expert hoef je niet te zijn, maar je ziet het wel zitten om bij te leren over
machineonderdelen. Ervaring met voorraadbeheer en leverancierscontacten is mooi meegenomen.



Talenkennis en communicatieskills – Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een
goede kennis van het Frans. Een basiskennis van het Engels is een pluspunt. Je communiceert vlot
met leveranciers en durft collega’s aanspreken als er bv. fouten gebeurd zijn bij de stocktelling.



Proactiviteit – Je werkt proactief en vermijdt ‘out of stock’-situaties.



Zelfstandigheid – Je brengt je dagen door op verschillende locaties en ziet je collega’s of
leidinggevende niet constant. Het is dus belangrijk dat je zelfstandig werkt en je prioriteiten kan
bepalen.



Analytische geest – Je denkt kritisch na. Dat is nodig om de voorraad te analyseren en
optimaliseren. Daarnaast heb je oog voor detail en werk je nauwkeurig en gestructureerd.

Wij bieden :


Zekerheid – Je krijgt een contract van onbepaalde duur binnen Colruyt Group, een groeiende familie
van bedrijven.



Groeikansen – Je krijgt alle ruimte om extra opleidingen te volgen, zodat je vlot doorgroeit binnen
onze distributiecentra of andere afdelingen.



Eigen initiatief – Zie je iets wat nog efficiënter kan? Je krijgt de nodige ruimte om zelf initiatieven te
lanceren.



Extralegale voordelen – Boven op je nettoloon krijg je heel wat extralegale voordelen zoals een
hospitalisatieverzekering en winstdeelname.

Contact :
Mevrouw Sofie De Camps – Selectieverantwoordelijke

02 363 53 43

