Vacature
Supply Chain

Functie:
Supply Chain planner (m/v)
Locatie:
Geldermalsen
Uren:
32-40 uur
Dienstverband: Jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband

Filoform B.V.
De Kraaldert 2
NL-4191 PH Geldermalsen
T: +31 (0) 345 58 82 20
E: info@filoform.com
W: www.filoform.com

Herken jij je in de volgende persoonskenmerken/competenties?
- Samenwerking gericht
- Proactief
- Probleemoplossend
- Nauwkeurig
- Betrouwbaar
- Analytisch
- Stressbestendig
- De juiste prioriteiten stellen
En beschik jij verder over de volgende kwaliteiten:
- Een HBO werk- en denkniveau aangevuld met enkele jaren ervaring op het gebied
van supply chain management, logistiek en/of inkoop.
- Affiniteit met een industriële/productie werkomgeving.
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.
- Gedegen kennis van Excel en van ERP systemen. Kennis van EPICOR of SAP is een
pré.
Dan ben jij onze ontbrekende schakel en zijn we op zoek naar jou!
Jij vindt het leuk om:
- Efficiënte (prijs) afspraken te maken met onze leveranciers, waarbij je rekening
houdt met minimale handling/transport en duurzame verpakkingen.
- Contacten te onderhouden met onze leveranciers. Deze contacten zijn enerzijds
gericht op het kortcyclus schakelen op verstoringen in de keten en anderzijds het
continue verbeteren van de samenwerking in relatie tot de overeengekomen
contractafspraken
- Jaarlijks het bedrag aan inkoopbesparingen te realiseren
- Actief op zoek te gaan naar nieuwe second suppliers en hier de eerste contacten
mee te leggen.

-

-

Continu informatie te verzamelen om de performance van
onze leveranciers te beoordelen. Deze informatie deel je met je teamleider en gaat
vervolgens in gesprek met de leverancier om verbeteringen af te dwingen.
Alle klachten af te handelen m.b.t. alle inkoop gerelateerde zaken, zoals
bijvoorbeeld productafwijkingen
De voorraden grondstof te bewaken. Dit in relatie tot de geplande productie. Bij
afwijkingen ga je in overleg met de Supply Chain teamleider
Verschillende logistieke ratio’s zoals voorraden grondstof, halffabricaten,
eindproducten in het huidige ERP systeem te administreren.
Met alle relevante afdelingen binnen Filoform intensief contact te houden

En zoek jij dit verder in een baan?
- Een leuke, afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf met een open,
informele werksfeer. Je krijgt bij ons de kans om te leren en te groeien in je vak;
- Een fulltime functie voor 40 uur per week. 32 uur is bespreekbaar;
- Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
- Standplaats is Geldermalsen;
- Naast aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen, 25 vakantiedagen
en 4 ATV dagen;
- Wij zorgen ook super voor ons personeel met dagelijks een gezonde lunch. Een
gezonde werkomgeving vinden wij erg belangrijk en daarom doen wij er alles aan
om jou vitaal te houden. Meerdere keren per week kan je met ons meedoen met
rek- en strekoefeningen, wandelen tijdens de lunch of een potje tafeltennissen!
Maar wie zijn wij dan?
Je staat er niet altijd bij stil, maar ons dagelijks leven is in grote mate afhankelijk van het
complexe ondergrondse kabelnetwerk wat ons voorziet in onze behoefte voor energie- en
communicatievoorzieningen.
Filoform is gespecialiseerd in de productie van materialen voor het verbinden, afdichten
en beschermen van ondergrondse kabelnetwerken. Onze producten zijn bij een constant
toenemende vraag naar data en energie essentieel voor het aanleggen van een
betrouwbaar en toekomstbestendig kabelnetwerk. Ons hoofdkantoor is gevestigd in
Nederland en heeft dochtervestigingen in Engeland en Duitsland. Filoform is onderdeel
van de CRH plc groep en valt samen met Cubis, NAL en Oldcastle in de divisie
Infrastructure Products Group.
Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je graag deel uitmaken van onze familie reageer dan
direct en stuur je CV en motivatie naar Emmy van Berkel-Fakirmohamed via
e.vanberkel@filoform.com. Wil je eerst nog wat informatie over de vacature dan kun je
bellen met Yordi Braam via 06-22809026.

