Supply chain manager
De Bruin Techniek Groep is op zoek naar een supply chain manager die verantwoordelijk is voor een optimaal
ingerichte en functionerende supply chain.
De functie:
 Je analyseert de goederen- en dienstenstroom van leverancier tot klant en signaleert knel- en verbeterpunten.
 Je bent continu bezig bent met het optimaliseren van processen op het gebied van logistiek, inkoop en contentbeheer.
 Je bent gefocust op logistieke stromen, inkoop, artikel-, voorraad- en assortimentsbeheer en het informatiesysteem.
 Je monitort, stuurt en bewaakt de kwaliteit, dienstverlening, en resultaten van de afdelingen logistiek, inkoop en
contentbeheer (totaal 16 FTE). Je inspireert en motiveert als leidinggevende de teamleiders van deze afdelingen om
succesvol te zijn in hun rol en zorgt voor ontplooiing van hun talenten.
 Sparringpartner voor het directieteam.

Het profiel:
 Processen vertaal je met gemak naar procedures en werkwijzen. Je doorziet gemakkelijk processen en bent continu
bezig deze te verbeteren. Je hebt hierbij een duidelijke visie en weet ideeën moeiteloos om te zetten naar rendabele
oplossingen.
 Sterke communicatieve vaardigheden, je bent een verbinder en zoekt steeds de samenwerking met de andere
afdelingen. Als kartrekker leidt en stuur je veranderingsprocessen, je neemt mensen hierin mee en weet deze te
enthousiasmeren.
 Met een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen kun je snel schakelen en pak je verantwoordelijkheid.
 Vanuit een dienstverlenende instelling houd je klant- leverancier-, én organisatiebelang voor ogen.
Verdere functie eisen:
 Hbo/wo-niveau bedrijfskunde en/of supply chain management.
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een handelsonderneming.
 Je bent fulltime (38 uur per week) beschikbaar en bent bij voorkeur woonachtig in Midden-Brabant.
Wat wij jou te bieden hebben:
 Een nieuwe en uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en hoge mate van zelfstandig functioneren.
 Volop kansen om jezelf te ontplooien en de organisatie verder te ontwikkelen.
 Moderne en gezonde organisatie met bijpassende arbeidsvoorwaarden, o.a. flexibele begin- en eindwerktijden.
 Dynamische, informele no-nonsense werkomgeving binnen een familiebedrijf.
Krijg je al zin om aan de slag te gaan bij ons? Solliciteer dan snel!
 Dit kan bij onze Personeelsfunctionaris Yvonne van Veen via personeelszaken@dbtgroep.com
 Verdere informatie over ons mooie bedrijf kun je vinden op onze website www.dbtgroep.com

