VACATURE

INTERNE PLANNER
VOORRAADBEHEER (M/V)
Wil jij graag coördineren?
Dan zoeken wij jou!

Jouw functie als interne planner / voorraadbeheer:
Als interne planner / voorraadbeheer vervul jij een
verantwoordelijke functie. Daarnaast heb jij veel
contacten over lopende zendingen en beantwoord
je eventuele vragen. Je vindt het dus leuk om diverse
en uitdagende werkzaamheden te verrichten en je
communicatieve vaardigheden te benutten!

Taken en verantwoordelijkheden:
•
Het bestellen van goederen, het beheren van de
bestelparameters en het verwerken van bestellingen;
•
Dagelijks bekijken van je dashboard om te zien of je
forecast, op de vraag van een bepaald product in de
markt, van de afgelopen periode draait;
•
Contact opnemen met leveranciers om leveringen te
bespreken;
•
Je verbetert de operationele performance;
•
Altijd streven naar een optimale voorraad en deze
verantwoordelijkheid dragen;
•
Oplossingsgericht denken en binnen no-time ad hoc
taken fixen;
•
Schakelen met verschillende afdelingen binnen Nouvion.
Wat vragen wij?
Besluitvaardig is een woord wat jou duidelijk omschrijft.
Prioriteiten stellen is jouw sterkste kant én je hebt de
mouwen opgestroopt om te zorgen voor een optimaal
inkoopproces.

Daarnaast heb of ben jij:
•
Een afgeronde mbo-opleiding;
•
Een echte regelaar en niet bang voor wisselende
werkzaamheden;
•
Analytische en pragmatische kijk op zaken;
•
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
in woord en geschrift.
Wat bieden wij?
•
Een marktconform salaris in een baan vol
verantwoordelijkheid en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden;
•
Tal van doorgroeimogelijkheden;
•
Een goede sfeer en gezelligheid vinden wij
belangrijk;
•
Interne begeleiding en coaching.
Werken bij Nouvion:
Nouvion is een meubelproducent met nationale- en
internationale contacten. Vanuit o.a. de eigen fabriek
in Polen vinden de meubelen van Nouvion via ruim
1.600 verkooppunten hun eigen weg door heel
Europa.
Interesse?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar:
r.vlankveld@nouvion.nl
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