Dobla is een toonaangevend, wereldwijd opererende producent, gespecialiseerd in het vervaardigen
en verhandelen van chocolade en marsepeinen decoraties en chocolade cups. Een jong en sterk
expanderende onderneming met productievestigingen in Nederland, België, Vietnam en de
Verenigde Staten. In Meer (België) staat het distributiecentrum van waaruit de producten worden
verzonden naar bestemmingen over de hele wereld.
Voor ons distributiecentrum in Meer (België), zoeken wij per direct een :

Supply Chain Planner m/v – 32 - 40 uur per week
Positie in de organisatie:
Als Supply Chain Planner sta je midden in de organisatie. Je weet precies wat er speelt op de
productie locaties, verkoop en in het magazijn. Je hoofdtaak bestaat uit het tijdig bestellen bij de
productielocaties in Belgie en Vietnam, zodat tijdige uitlevering aan de klanten gewaarborgd kan
worden. Je werkt nauw samen met de (internationale) collega’s van de order invoer, verkoop,
productie en de logistiek.
Takenpakket:
- Aanspreekpunt voor de productie locaties over de lopende verkooporders;
- Aanspreekpunt order entry, sales en magazijn over levertijden en beschikbaarheid voorraden;
- Bewaken voorraad en afroepen van raw materials en verpakkingsmaterialen van het logistieke
centrum;
- Transport planning tussen verschillende logistieke centra;
- Mede bewaken van de voorraadhoogte.
Functie-eisen:
- MBO+ / HBO denk en werkniveau of gelijkwaardig door ervaring
- Goed om kunnen gaan met tijdsdruk en stress
- Accuraat werken
- Je bent communicatief vaardig en weet uitstekend te schakelen tussen de interne en externe
stakeholders
- Je kunt de juiste prioriteiten stellen
- Je bent servicegericht en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
- Van nature probleemoplossend, hands on en pragmatisch ingesteld
- Ervaring met een ERP programma (SAP en Excel is een pré);
- Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
- In bezit van een geldig rijbewijs

Wij kunnen U het volgende bieden:
Een dynamische werkomgeving bij de wereldleider en trendsetter in de chocolade decoratie.
Graag komen wij in contact met kandidaten die aan de gestelde functie-eisen voldoen

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u sturen naar Dobla, Erwin van der Linden:
e.vanderlinden@dobla.com . Voor meer informatie is hij bereikbaar op: +32 3 2928270
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

