SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGER

What are we looking for?
Als Project Manager Supply Chain bij de grootste groothandelaar-verdeler van farmaceutische producten in België ben je
verantwoordelijk voor het opzetten van projecten in het kader van rendements- en capaciteitsverbetering in de verschillende
warehouses en in de transportorganisatie. Het verhogen van de kosteneﬃciëntie in de 8 verschillende operationele business
units in België is hierbij van primordiaal belang
Je bent verantwoordelijk voor het uniformiseren/structureel maken van de werkwijzen over de verschillende Business Units heen.
Je optimaliseert de operationele en logistieke processen binnen Febelco na analyse van de beschikbare data en processen die door je collega
Supply Chain Analyst in kaart worden gebracht.
Je onderbouwt je projecten met de juiste data. Hiervoor stuur je de Supply Chain Analyst functioneel aan voor het opmaken van sterke KPI’s
en handige tools voor de business units, waaruit je de nodige verbetervoorstellen en projecten kan identiﬁceren.
Je vormt een dream team met je collega Project Coordinator bij de implementatie van nieuwe supply chain processen. Jullie focussen op
nieuwe technologie en digitaliserings-en automatiseringsprojecten. Een greep uit het aanbod? De implementatie van nieuwe ERP-modules,
orderpicking via scanning, nieuwe warehouse lay-outs, logischere leverrondes, ..
Je begeleidt de go live van deze projecten in de business units. Je zorgt in dat kader voor glasheldere communicatie met de verschillende
stakeholders, voorziet de nodige opleidingen en staat in voor een waterdichte nazorg.
Je behoudt een helikopterview over de business units en zorgt dat werkwijzen en processen worden geüniformiseerd.
Je verzorgt de 2e lijn support voor bestaande supply chain systemen.
Je bevindt je 50% van de tijd in onze verschillende business units, waar je samenwerkt met de lokale teams en je je communicatie feilloos
kunt aanpassen aan je verschillende gesprekspartners.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Operations Director.

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je bent in het bezit van een diploma als handels-, industrieel ingenieur of supply chain en hebt minimaal 8 jaar relevante ervaring in
warehousemanagement en supply chain.
Je hebt een praktische kennis van warehousemanagement systemen. Een Lean certiﬁcatie is een pluspunt.
Je bent leergierig, ﬂexibel en kan je snel inwerken. Wij bezorgen jou vanzelfsprekend een doorgedreven on-the-job training.
Je bent een communicatieve en sociale teamspeler, die beseft dat een intensieve samenwerking aan de basis ligt van de beste resultaten.
Je denkt en werkt project- en planmatig en beschikt over oplossingsgerichte skills.
Werk je vlot met Microsoft Oﬃce en voornamelijk Excel? Quid Power BI? Dan maak je ons extra enthousiast.
Spreek je ten slotte een aardig mondje Frans, om zo onze collega’s uit business unit Frameries optimaal te begeleiden? Dan ben je de persoon
die we zoeken!

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, voordelenplatform Corporate Beneﬁts, bedrijfswagen, GSM,…).
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan.
Een stevige on-the-job training en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.
Een goede work-life balance met glijdende werkuren in een Belgisch bedrijf met een sterk groeiverhaal.
Een ﬂexibele werkplek verspreid over de 7 business units in Vlaanderen en 1 in Frameries. Je uitvalsbasis is de hoofdzetel in Sint-Niklaas.

Locatie:
Sint-Niklaas - Hoofdzetel

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel ANISA AHROU
op het nummer: 037808038

