Delivery Planner
Doel:
Doel van de Delivery Planner is het bewaken van het leverproces. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het
in gang zetten van leveractiviteiten, de gezondheid van het leverproces en het serviceniveau met de
gerelateerde KPI’s die van toepassing zijn op het proces van bestelling tot levering.
‘MERK’ PROFIEL:
• Je beheert tekorten in verkoopsorders op basis van een herplanningsproces (automatisch & manueel)
• Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een leverproces met toepassing van een optimale
volledige vrachtwagen levering
• VMI (Vendor Managed Inventory) en RMA (Return Merchandise Authorization) processing
• Je volgt het proces voor backorders op
• Je zorgt voor de maandelijkse closing activiteiten
• Je werkt samen met verschillende stakeholders binnen de organisatie: demand planning, het
logistieke team, front office agents, het sales & marketing departement.
• Je werkt mee aan NPI-projecten
• Je werkt pro actief aan het voorkomen van obsoletes
• Verder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse rapportering van volgende topics: out of stock,
boetes, customer service level.
• Op maandelijkse basis zorg je voor de rapportering inzake service level: case fill rate, on time in full, …
DAT IS ‘M:
• Je hebt een professionele Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
• Het supply chain proces en voeling met een productie-omgeving zijn je niet vreemd.
• Je bent een echte teamplayer en communicatief sterk waardoor je als bruggenbouwer weet op te
treden.
• Een goede relatie opbouwen met zowel je interne als externe klanten voelt als je tweede natuur.
• Goed kunnen plannen/organiseren, procesopvolging en het aannemen van een helikopterview zijn je
hoofdingrediënten.
• Stelt er zich een probleem, dan denk je in oplossingen en opportuniteiten
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Sterke kennis van Microsoft Office, SAP en/of VMI is een pluspunt
• Tot slot heb je een perfecte kennis van het Nederlands en een goede basiskennis Engels.
SMAAKT DIT NAAR MEER?
Stuur je motivatiebrief en CV naar CFB_HRM@Thegbfoods.com

