External Supply & Logistics Officer
Doel van de External Supply & Logistics Officer is het opvolgen van de stocks van onze externe partners,
alsook het signaleren van eventuele problemen en het zoeken naar optimalisaties om dit proces continu
te verbeteren.
'MERK’ PROFIEL:
• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de stocks en stockmatching met het
extern magazijn en signaleert eventuele problemen.
• Je volgt de aangeleverde goederen door leveranciers, zusterbedrijven, co-packers, productie en
het extern magazijn kort op en boekt deze in in het ERP systeem en zorgt voor een correcte
administratie voor de boekhouding en facturatie.
• Je stuurt VMI files en/of forecast naar onze externe partners en houdt deze up to date..
• Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve bevoorrading van extern aangekochte
goederen, alsook Co-packed/Co-manufactured producten, dit in functie van een optimale
klantenservice, voorraad en minimale kost voor productie, transport en magazijn.
• Je bent verantwoordelijk voor een tijdige bevoorrading van de juiste producten, verpakkingen en
marketingmaterialen bij onze externe partners.
• Actieve deelname in verbeteringsprojecten om de goederenstromen en inventariskosten volgens
doelstelling te houden en een optimale service te kunnen bieden aan de klanten.
DAT IS 'M:
• Je hebt een professionele Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
• Goede kennis Nederlands, Frans en Engels.
• Je hebt ervaring met ERP systemen, kennis van SAP is een pluspunt.
• Je bent administratief sterk en je beheerst Excel zeer goed.
• Je bent pro actief en kan zeer zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
• Je bent stressbestendig en je kan een efficiënt gedrag tonen in situaties met hoge complexiteit.
• Je bent analytisch, kostenbewust, accuraat, flexibel en probleemoplossend ingesteld.
• Je hebt een goed begrip van logistiek, planning en principes van stockbeheer
SMAAKT DIT NAAR MEER?
Stuur je motivatiebrief en CV naar CFB_HRM@Thegbfoods.com

