Kom bij ons werken!
Wij zijn op zoek naar een:
Supply Chain Coördinator (1,0 FTE)
Wie zijn wij?
Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht produceren we hoogwaardige verticale hoogteverstellingen voor de dynamisch
professionele Audio-Video markt. We zijn een jong bedrijf binnen de Regout Groep en groeien erg snel doordat we op tijd
hebben ingehaakt op de trend van interactieve flatpanel displays. Regout is een bekende naam in Maastricht, al sinds de 19e
eeuw. RBS is echter een bedrijf dat door innovatie en inspelen op marktkansen met twee voeten stevig in de 21e eeuw staat.
We zijn alert en proactief bezig met onze klanten en zijn inmiddels in meer dan 20 landen wereldwijd aanwezig met onze
BalanceBox® & e·Box® producten en accessoires. Voel jij je thuis in een snel ontwikkelende, kleine internationale organisatie?
Wil je graag het verschil maken en merken dat jouw werk een wezenlijke bijdrage levert? Je bent niet bang om de handen uit
de mouwen te steken? Je werkt graag samen met een groep gedreven professionals? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

Wat is jouw DNA?

Hoe ziet je dag eruit?

Je hebt oog voor detail en behoudt tegelijkertijd het
overzicht.

Je komt binnen en wandelt productie en het magazijn
binnen om te checken hoe de zaken lopen.

Je blijft kalm onder druk, maar je begrijpt de urgentie.

Wanneer er issues zijn, neem je deze op met
Engineering of Sales Support.

Door je coachende leiderschapsstijl ben je in staat je
team vlot aan te sturen en mee te nemen in verander- en
verbetertrajecten.
Je gaat voor resultaat, bent pro-actief en gedreven.
Je creëert draagvlak voor de plannen van de organisatie,
je staat sterk genoeg in je schoenen om de dialoog aan
te gaan.
Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels.

Je bent verantwoordelijk voor de planning van productiematerialen, voorraadbeheer en de goederenstroom.
Je bespreekt met je collega's van Inkoop, Sales Support
en Logistiek welke acties er nodig zijn.
Onze projectmanager bespreekt met jou de status van
projecten, zodat jij tijdig kan beginnen aan het in- en
uitfaseren van producten.

Je bent flexibel en pakt mee aan, samen met het team.

Je bepaalt de veiligheidsvoorraden en zorgt dat de
Supply Chain gevuld wordt. Klaar om te leveren aan
onze klanten.

Je hebt een grote nieuwsgierigheid en stelt kritische
vragen.

Samen met onze Sales Managers bespreek je projecten
en daarna laad je de forecast in het systeem.

Je hebt een HBO diploma richting Supply Chain
Management of vergelijkbaar.

In de namiddag komt de US online. Ook hier ga je samen
met de collega's aan de slag om te kijken wat er nodig is
en welke projecten nieuw op de radar komen.

Je hebt kennis van of ervaring met:

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt, effectief en
ordelijk MRP proces. Je controleert of alle informatie
correct in het ERP systeem geladen is.

Je hebt ervaring met en een uitgesproken voorkeur om
projectmatig werken.

Supply Chain en Lean-methodieken;
Transportdocumenten;
ERP systemen;

Je checkt of de controle van de inkomende en uitgaande
goederenstroom gebeurd is, of de voorraad correct is en
of de zelfsturende productie genoeg werkorders heeft.

MS Office.

Je stuurt Productie en Logistiek aan. Beide zijn bij jou in
goede handen.
Je zorgt voor correcte rapportages, die de processen en
keuzes ondersteunen. Power BI is een hobby van je.
Je ziet wat er beter kan en stelt een verbetertraject op.

Wat bieden wij
Een uitdagende en boeiende functie in een internationaal dynamische organisatie
met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
Een open, no-nonsense cultuur met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
Eigen stempel drukken op de werkzaamheden.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse in deze functie? Reageren kan tot 29 juli 2020.
Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar jobs@thomasregout.com

