Supply Chain Coördinator
Als Supply chain Coördinator ben je verantwoordelijk voor zowel het coördineren en managen van
projecten als het optimaliseren van processen. Dit doe je niet alleen in en voor de fabriek, maar ook voor
interne klanten zoals commercie en externe klanten zoals leveranciers. Jij bent de schakel tussen productie
en commercie, en zorgt dat projecten gestructureerd en op een efficiënte wijze verlopen. Ook
optimalisatie projecten in de fabriek (waste reductie en output verhoging) kunnen tot het takenpakket
behoren. Daarnaast is het op pro-actieve wijze ondersteunen van de afdeling Supply Planning door middel
van het maken van kritische data-analyses en rapportage van KPI’s onderdeel van de functie.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
▪ Projectaanvragen vanuit diverse internationale markten vormgeven en uitwerken binnen Supply Chain:
- Het bewaken van de projectvoortgang;
- Het verzamelen van project gerelateerde informatie bij de verschillende stakeholders;
- Het organiseren en leiden van project meetings om de voortgang van het project te bespreken
en de verschillende stakeholders te informeren;
- Het vormgeven van de administratieve stroom en de uitwisseling hiervan m.b.t.
projectaanvragen;
- Inrichten van en vorm geven aan procesmanagement;
▪ Uitvoeren van een professionele interface rol voor de fabriek ten aanzien van wijzigingen en nieuwe
aanvragen vanuit commercie/NPD.
▪ Het verzorgen en vormgeven van diverse logistieke en Supply Chain gerelateerde analyses en
rapportages.
▪ Pro actief werken aan verbetervoorstellen en het leiden van Supply Chain verbeterprojecten.
Wie jij bent
Je maakt makkelijk contact, je bent vasthoudend en pro-actief. Je staat aan het begin van de carrière, hebt
kennis van projectmanagement en affiniteit met de FMCG industrie. Daarnaast is kennis van / ervaring met
Lean manufacturing tools in grote pré.
Musthaves
▪ Minimaal een HBO diploma, in de richting van logistiek, bedrijfskunde of Supply Chain;
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en je hebt goede kennis van Microsoft Office
(met name Excel);
▪ Ervaring met project management / coördinatie;
▪ Gestructureerd, doortastend en nieuwsgierig;
▪ Kennis van ERP systemen (op de afdeling wordt met JD Edwards gewerkt).

Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden de kans om jezelf te ontwikkelen bij één van de mooiste A-merken van Nederland in een
dynamische en uitdagende omgeving. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en
resultaat. Binnen Verkade krijg je de kans om veel praktijkervaring op te doen in een dynamische omgeving
en er is veel ruimte om te werken aan jouw (persoonlijke) ontwikkeling. Zo kan je bijvoorbeeld een Green
Belt certificaat behalen.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Suzanne
Hoogendoorn, naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding ‘Supply Chain Coördinator’. Voor
meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Fred Kruyt, Manager Warehouse &
Supply Planning via 075-6556288.

