Wij zijn op zoek naar een:
Supply Chain Teamleader (1,0 FTE)
Wie zijn wij?
Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht worden voor de dynamische professionele audio-video markt
hoogwaardige verticale hoogteverstellingen geproduceerd. We zijn een jong bedrijf binnen de Regout Group 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 ® 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 Supply Chain
Teamleader!

Wat is jouw DNA?
Je hebt een coachende leiderschapsstijl en bent
in staat je team aan te sturen in verander- en
verbetertraject.
Je bent sociaal, een team player en creatief.
Daarnaast ben je inventief en innovatief.
Je gaat voor resultaat, bent proactief en
gedreven. Daarnaast ben je in staat draagvlak
te creëren, staat sterk in je schoenen en wilt
iedere dag een verbeterd proces.
Je hebt uitstekende communicatieve
vaardigheden zowel in het Nederlands en
Engels Duits is een pré.
Je hebt ervaring met projectmatig werken, een
hands-on mentaliteit en werkt constructief
samen met anderen.
Je bent flexibel, nieuwsgierig en stelt vragen.
Je hebt een HBO diploma richting Supply Chain
Management of vergelijkbaar.
Je hebt kennis van of ervaring met:
o Supply Chain - & Lean methodieken
o Transportdocumenten
o ERP systemen
o MS Office

Hoe ziet jouw dag eruit?
Omdat je onze spin in het web bent, ben je
constant in contact met andere afdelingen binnen
de organisatie over de juiste planning van de
productiematerialen, voorraadbeheer en
goederenstroom.
Je ondersteunt onze collega's in de USA met
o.a.de planning en op locatie Maastricht stuur je
de productie- en logistieke medewerkers aan en
zorg je voor een volledige HR cyclus.
Je bent verantwoordelijk voor het tijdig
produceren en verzenden van orders en hou je
het Sales Support team hiervan op de hoogte.
Je zorgt er samen met de Project organisatie voor
dat onze producten tijdig in- en uitgefaseerd
worden.
Je zorgt voor correcte rapportages die de
processen en keuzes ondersteunen omdat Power
BI een hobby voor je is.
Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt,
effectief en orderlijk MRP proces. Daarbij voer je
controle uit van in- en uitgaande goederen,
voorraadbeheer, plannen van werkorders en
onderhoud je contact met leveranciers voor wat
betreft forecast.
Je rapporteert aan de Operations Manager.

Wat bieden wij?
Een uitdagende en boeiende functie in een internationaal georiënteerde 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.
Fluitend naar het werk komen.

Interesse?
Stuur jouw CV naar onze recruiter Shannon guntrum via info@beta-people.nl of neem contact
op via 06-31049890

