Samen werken aan morgen

Supply Chain Coördinator
Supply Chain –Voorraadbeheer
.
Je wordt de rechterhand van de managing director voor de verschillende bedrijven en wordt
verantwoordelijk voor een vlekkeloze supply chain. Helicopterview en analytisch? Dan is deze
job iets voor jou!

Jouw verantwoordelijkheden
-

Voorraadbeheer behoort tot je takenpakket: een optimaal voorraadniveau is het doel.
Dit zowel op vlak van grondstoffen als afgewerkte producten eveneens tussen de
verschillende bedrijven.
Je speelt een belangrijke rol in het aankoopbeleid van grondstoffen en producten.
Hierbij hou je rekening met minimum stock, buffers inschatten, vakantie van
leveranciers, maandkoersen, ...
Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van prijsafspraken en het maken van
prijsberekeningen. Hierbij hou je de margebewaking steeds in het achterhoofd.
Je staat in voor de correcte afhandeling van de inkoopadministratie.

-

Analyseren van de logistieke processen en voorstellen doen aan het management tot
optimalisatie.

-

Je werkt in nauw contact met de managing director en zal dagelijks met haar sparren
en overleggen.

Jouw profiel
-

Je beschikt over een masterdiploma (TEW, handelsingenieur,...) en bent in staat je
snel in te werken. Beschik je hier niet over, maar heb je relevante ervaring dan kom je
ook in aanmerking.
Je bent punctueel, kan omgaan met vertrouwelijke informatie en behoudt het
overzicht in complexiteit.
Je hebt sterke communicatieskills: in deze functie van je de spil tussen verkoop,
planning, productie, R&D en boekhouding.
Ook computervaardigheden (kennis van Navision/een ERP systeem is een pluspunt)
zijn belangrijk om efficiënt te werken.

Aanbod
-

Een zeer boeiende functie met heel wat verantwoordelijkheid binnen een groeiend en
gezond familiaal bedrijf waar geïnvesteerd wordt in nieuwe machines en mensen.
Een dynamisch team van collega’s waar openheid, directe communicatie en
samenwerking hoog in het vaandel worden gedragen.
Een mooie verloning (ook voor een starter) samen met een aantal extralegale
voordelen.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met
barbara.deneef@prodecc.be
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Over ons
Prodecc
maakt
deel
uit
van
een
familiale
bedrijvengroep.
ECC nv is een chemisch bedrijf gevestigd in Wilrijk dat reeds 50 jaar actief en gespecialiseerd is
in toepassing van chemische en bouwtechnische producten. ECC nv behoort tot de wereldtop en
is uiterst sterk in alles omtrent waterdichting, structureel herstel en kunstharsvloeren. Een
flexibele aanpak en oog voor innovatie maakt van ECC nv een hoogwaardige partner voor heel
wat nationale en internationale klanten. Bij TRADECC nv kan men terecht voor zeer kwalitatieve
producten voor alles wat met grondstabilisatie en waterdichting te maken heeft. ETEC nv is dan
weer gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van milieutechnische vloeistofafdichtingen.
Prodecc is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de engineering en de productie van kunstharsen
en producten voor waterdichting en structureel herstel.

