Supply Chain Manager
Takenpakket
Je superviseert de hele logistieke keten : van aankoop tot dienst na verkoop. Je bent dagelijks in contact
met klanten, transporteurs, leveranciers, collega’s en partners. Je wordt verantwoordelijk voor
goederenontvangst, voorraadbeheer en verzending naar klanten.
Je ondersteunt het sales team en het technisch team op administratief, logistiek en financieel vlak.
Je beheert prijslijsten en onderhandelt met leveranciers over aankoopprijzen. Daarnaast hou je ook de
stocklevels en levertermijnen in het oog. Je behandelt en factureert de interventies van onze technische
dienst.
Je staat in voor een stipte levering naar onze klanten en het doorgeven van opdrachten voor warehousing
en transport. Diverse softwarepakketten maken jouw job efficiënter. Je werkt nauw samen in tandem met
je collega’s, die instaan voor de registratie van de klantenbestellingen.
Deze functie is 25% hands-on, 75% administratief. Dagelijks duik je even ons magazijn in om goederen
klaar te zetten voor verzending, of om bestellingen in ontvangst te nemen.
80% van onze voorraad staat in een extern warehouse. Picking goederen staan in ons eigen magazijn. Het
analyseren of ook orderpicking kan uitbesteed of geoptimaliseerd kan worden, zal één van jouw eerste
projecten worden.

Profiel
Je bent een positief ingestelde persoon met al wat werkervaring in een aankoop-, logistieke of
commerciële binnendienstfunctie, liefst in een B2B omgeving.
Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels, zowel met klanten, transporteurs,
leveranciers als met collega’s.
Je werkt graag gestructureerd en in een team.
Outlook, Word, Excel en Powerpoint heb je onder de knie. Je begrijpt de werking van een CRM- en ERPpakket.
Je bent nieuwsgierig en leert graag bij. Ondernemerschap, focus, proactief denken en efficiënt werken
vinden we belangrijk.
Je hebt oog voor detail, zonder het overzicht te verliezen. Je bent altijd op zoek naar hoe iets beter en
efficiënter kan.

Team
We hanteren een vlakke structuur, waarin iedereen in het team een even belangrijke rol heeft.
Jouw rol bestaat erin om de logistieke, administratieve en financiële processen te beheren, op te volgen
en waar nodig bij te sturen. Je werkt nauw samen met je collega’s in het sales team en het technisch
team.
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Een gezond groeiende werkgever die sterk inzet op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Een plezante bende collega’s
Een omgeving waar inzet & initiatief gewaardeerd worden en waar teamleden elkaar ondersteunen
Een vlot bereikbare werkplek
Een uitgebreid opleidingsplan
Doorgroeimogelijkheden naar autonomie en verantwoordelijkheden, of naar een andere rol binnen
het bedrijf
Zinvol werk, want samen met je collega's zorgen we ervoor dat onze klanten minder
verpakkingsmateriaal verbruiken.
Meteen een vast contract van onbepaalde duur als bediende, geen interim-periode.

Praktisch
Functietitel : Supply Chain Manager
Binnendienstfunctie
Weekkalender : 8u-12u en 13u-17u (op vrijdag tot 16u). Totaal 39 uren/week in een 38-uren stelsel. Dit
resulteert in 6 ADV-dagen, vrij te kiezen en op te nemen in hele of halve dagen
Vakantie : vrij te kiezen in onderling overleg met collega’s
Startdatum : overeen te komen

Interesse?
Stuur uw motivatie en CV naar nora@globius.be
Voor meer informatie over deze functie kan u bellen naar 0498 64 36 24
Sollicitatiegesprekken kunnen doorgaan na de kantooruren of op zaterdagen.

