Vacature werkvoorbereider /Supply Chain-Ridder IQ (M/V)
Wij ontwerpen en produceren displays en richten complete showrooms voor tegels en
bouwmaterialen in voor Belgische en internationale klanten.
Zo zal je de werkvoorbereiding doen van losse displays voor tegels of parket, alsook van meubelen
voor complete showrooms in binnen- en buitenland.
Functie:
Als werkvoorbereider Supply Chain zal je instaan voor volgende taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmaken van stuklijsten op basis van de productietekeningen
Je bestelt de grondstoffen en zorgt dat alles op tijd aanwezig is
Bijhouden van de voorraad, de behoeftes en de tekorten
Je helpt actief mee aan de verdere implementatie van ons ERP pakket (Ridder IQ)
Opmaken van productieprognoses om tijdig te kunnen anticiperen op eventuele tekorten
Je verwerkt de binnenkomende productie info in de nacalculatie van Ridder IQ
Je overlegt met je collega’s en geeft de nodige info door naar de werkvloer
Als werkvoorbereider ben je de schakel tussen de ontwerpafdeling en ons eigen
productieatelier

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens een bachelor opleiding logistiek management of gelijkwaardig door
ervaring
Je kan werken met ERP pakketten, Ridder IQ is een pluspunt
Je hebt aanleg voor informatica en interesse in processen
Ervaring in een gelijkaardige functie is zeker meegenomen
Je bent nauwkeurig, gedreven en staat open voor vernieuwing.
Je bent een gedreven teamplayer die als het nodig is een tandje kan bijsteken
Perfect Nederlandstalig
Je woont bij voorkeur in de omgeving van Lokeren en bent in het bezit van een rijbewijs

Aanbod:
•
•
•
•
•
•

Voltijdse job met mooie (dag) uren
Een mooi loonpakket dat jouw inspanningen correct beloont en je motiveert
Door onze eigen productie ben je nauw betrokken bij het eindresultaat van je werk
Een fijne en open werksfeer waar er met respect voor elkaar omgegaan wordt en met
voldoende ondersteuning van je nieuwe collega’s
Ruimte voor persoonlijke groei en doorgroeimogelijkheden
Werken bij een gezonde KMO in volle groei

Interesse?
Stuur je cv met motivatiebrief naar bart@dermul.com. We contacteren je voor een vrijblijvende en
discrete babbel
>> Bekijk onze bedrijfsfilm en overige vacatures op https://dermul.com/vacatures/
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