Wil jij werken met de
mooiste merken?
Wij zoeken op korte termijn een
enthousiaste en ervaren

Supply Chain medewerker
Als Supply Chain medewerker ben jij een belangrijke schakel tussen Verkoop, Productie en Logistiek.
Met jouw organisatorisch talent behoud je het overzicht van de klantbehoefte, grondstoffen, voorraad,
levertijden en beschikbaarheid van productielijnen. Je signaleert tijdig afwijkingen en stuurt direct
bij waar nodig. Je werkt graag autonoom, maar kunt ook goed samenwerken met als doel processen
optimaal te laten verlopen en de continuïteit te borgen.

Dit vind je leuk om te doen:

• Data verwerken in het systeem.
• Voorraadbeheer- en planning en dit continu
bewaken.
• Optimaliseren van voorraadbeheer en signaleren
van ontwikkelingen op dit gebied.
• Structureren en optimaliseren van processen.
• Signaleren van knelpunten en deze adequaat
oplossen.
• Communiceren met leveranciers en klanten.

Wat kun je verwachten:
Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is de
ambitie van specialisten die samen iets bijzonders
willen neerzetten. Mensen die elkaar vanuit hun
eigen discipline niet alleen aanvullen, maar ook
inspireren om out-of-the-box te denken.
Verder is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen met
behulp van opleidingen en workshops.
Uiteraard mag je bij deze functie een marktconforme
arbeidsvoorwaarden verwachten.

Hier herken jij jezelf in:

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur
richting Logistiek of Bedrijfskunde.
• Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke
functie.
• Ervaring in optimalisatie van logistieke
processen.
• Ervaring met AGV heftrucks en verrijdbare
stellingen.
• Kennis van (implementatie) WMS systemen.
• Kennis van ADR magazijnen.
• Fulltime beschikbaar.

Jouw kwaliteiten:
•
•
•
•
•
•

Overzicht houden in complexe situaties.
Resultaat gedreven.
Stressbestendig en Analytisch sterk.
Gestructureerd en nauwkeurig werken.
Sterk administratief onderlegd.
Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.

Wie zijn wij:

• De Total Packaging groep is dé maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie.
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking
en Nespresso.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Solliciteren:
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Esther Luth.
Mail je motivatie en cv naar pz@totalpackaging.nl. Voor meer informatie, neem een kijkje op
de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke wervingsfilm.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

