VACATURE

SUPPLY CHAIN
MANAGER (M/V)
Beter is niet goed. Perfect is mijn doel.
Dan zoeken wij jou!

Over deze functie:
Alles wat met supply chain te maken heeft valt
onder jouw verantwoordelijkheid. Jij bepaalt mede
het beleid en de koers om ons uiteindelijke doel te
bereiken, iets waar je trots op kunt zijn.

Taken en verantwoordelijkheden:
•
Bepaalt samen met de directie het logistieke beleid op
korte- en lange termijn;
•
Het managen en/of deelnemen aan supply chain
gerelateerde veranderingesprocessen en projecten;
•
Initieert, onderzoekt en implementeert nieuwe systemen
binnen de afdeling logistiek;
•
Het analyseren van, en rapporteren over de kritische
supply chain performance indicatoren;
•
Het verbeteren van bestaande processen;
•
Het maken van forecasting;
•
Optimalisatie van voorraadbewegingen;
•
Het bespreken van de logistieke voorwaarden
met leveranciers en het toetsen van de logistieke
condities (contractbeheer, verplichte afnames) en
leveranciersperformance;
•
Communicatie met interne afdelingen en externe
partijen.

Wat bieden wij?
•
Een fulltime baan voor de lange termijn;
•
Een goed salaris in een uitdagende functie met
veel verantwoordelijkheid;
•
Tal van doorgroeimogelijkheden;
•
Een goede sfeer en gezelligheid vinden wij
belangrijk;
•
Een platte organisatie in de breedste zin van het
woord.
Nouvion bied je een inspirerende, professionele
werkomgeving. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf
verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor
je werk/privé balans. Verder kun je bij Nouvion rekenen
op een goed salaris, een nette pensioenregeling en
eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden.
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

Wat vragen wij?
Besluitvaardig is een woord wat jou duidelijk omschrijft.
Prioriteiten stellen is jouw sterkste kant én je hebt een
winnaarsmentaliteit.
Daarnaast heb of ben jij:
•
Hbo-werk en denkniveau;
•
Je bent een strategisch en tactisch denker met een
heldere visie;
•
Leidinggevende en analytische vaardigheden;
•
Een gedegen kennis van supply chain en logistiek;
•
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord
en geschrift.
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