
Kenbri Fire Fighting is een toonaangevend bedrijf op het gebied van professionele brandveiligheid. Kenbri levert, onderhoudt en verhuurt 
alles op het gebied van professionele brandbestrijding. Bij levensbedreigende situaties moeten onze klanten 100% op onze producten en 
diensten kunnen vertrouwen. En daar kun jij aan bijdragen!
 
Voor onze Business Unit (BU) Industrie zijn wij op zoek naar een:

Medewerker Supply Chain
De BU is voornamelijk actief in de petrochemische industrie en offshore. Wij zijn leverancier van vele soorten fire fighting equipment; wij 
voeren service- en onderhoudswerkzaamheden uit aan systemen én wij verhuren alle mogelijke equipment - van slangen tot voertuigen. 
Daarnaast zijn wij in staat alle soorten projecten op het gebied van fire fightingsystemen aan te nemen, uit te tekenen, uit te voeren en op 
te leveren.

Wat ga je doen?

Je bent de logistieke spil tussen de klant en de interne organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het verlenen van administratieve 
en operationele ondersteuning aan de BU en daarbij richt je je op de afgesproken servicegraad met klanten. Te denken aan:
 Maken van forecasts op basis van informatie vanuit het salesteam
 Volgen van start en voortgang van handel, projecten en/of service-opdrachten
 Coördineren van de logistieke processen, in- en externe afstemming en actieve communicatie met leveranciers en klanten 
 aangaande lopende opdrachten
 Actueel houden van werkinstructies
 Meten van omloopsnelheden en daar waar nodig bijsturen
 Aanmaken van inkoop- en productieopdrachten, analyseren en actueel houden van voorraadhoogtes, bewaken van de 
 integriteit van het ERP-systeem (Exact)

Bij de uitvoering van de werkzaamheden stel je zoveel mogelijk zelf prioriteiten en je stemt de voortgang van je dagelijkse werkzaamheden 
af met de BU. Je bent evenwel onderdeel van het team logistiek.
 
Wat vragen we jou?
 Je snapt processen, bent in staat kritisch te denken en met je analytische vermogen doorzie je waar verbeteringen mogelijk 
 zijn in het logistieke proces en stel je verbetervoorstellen op
 Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting Supply Chain Management of Logistiek en Economie
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig
 Je beheerst de talen Nederlands en Engels in woord en geschrift
 Je hebt kennis van het Office pakket, waarbij je ruime kennis hebt van Excel
 Je hebt gewerkt met ERP systemen, met voorkeur Exact Globe
 Je hebt een hoog servicelevel, een pro actieve houding en een enthousiaste, flexibele instelling
 
Wat bieden we jou?

Naast een afwisselende en uitdagende werkomgeving:
 Gezellig familiebedrijf met een team van enthousiaste collega’s, woensdagochtend- en vrijdagmiddagsnacks, vrijdagmiddag  
 borrel én feestjes en weekeindjes weg zodra het weer kan!
 Marktconform salaris, pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon/werk en andere arbeidsvoorwaarden
 Opleidings-/ontwikkelingsmogelijkheden
 Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband
 

Solliciteren
Zie jij deze afwisselende en uitdagende  baan als medewerker Supply Chain wel zitten?
Stuur dan je motivatie en cv naar sollicitatie@kenbri.nl onder vermelding van vacaturenummer 21.07.  

Je ontvangt dan binnen 2 weken een eerste reactie op je sollicitatie.
 
 


