Medewerker Logistiek Maatwerk - binnendienst
Raamsdonksveer (fulltime)
Over itsme
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) richt zich met een gevarieerd aanbod aan
elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op industriële eindgebruikers, machineen modulebouwers en technisch installateurs. Naast itsme in Nederland kent de groep een viertal
zusterondernemingen in het buitenland, te weten België, Duitsland, Roemenië en Spanje. De itsme groep heeft
een jaaromzet van circa 220 miljoen en telt ruim 550 medewerkers waarvan 450 in Nederland. Kijk voor meer
informatie op www.itsme.eu.
Functieomschrijving
De afdeling Connected Business (CB) adviseert klanten met betrekking tot het algemene logistieke proces tussen
de klant en itsme. Daarnaast adviseren zij over het interne logistieke proces bij de klant, bijvoorbeeld over de
inrichting van (voorraad)systemen en het productieproces. De rol van de medewerker logistiek maatwerk
binnendienst is hierin het onderhouden van de contacten met de klant, het rapporteren over en het opbouwen
van kanban oplossingen.
Functie inhoud
 Het samenstellen, bijhouden en aanpassen van artikelbestanden
 Het beheer van (tijdelijke) klantspecifieke voorraad
 Het begeleiden van logistiek maatwerk oplossingen van aanbieding, in gebruik name, beheer, onderhoud tot
eventueel beëindiging
 Printen en updaten van stickers ten behoeve van nieuwe en bestaande CB-oplossingen
 Het indien nodig invoeren van verkooporders
 Het maken van logistieke rapportages
 Het communiceren met verkoop, logistiek, inkoop en artikelbeheer over alle voorkomende zaken rondom
CB-oplossingen
 Het controleren van de leveringsperformance bij geboden oplossingen en systemen en daarop sturende actie
ondernemen
 Tijdige rapportage van knelpunten aan de Manager Connected Business
Persoonlijke kenmerken
 Je kunt goed plannen en organiseren
 Je bent flexibel qua bereikbaarheid
 Je bent communicatief sterk

Functie-eisen
 Een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur in de logistieke richting
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Goede beheersing van het volledige MS Office pakket
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
 Studiekostenregeling
 Reiskostenvergoeding
 Pensioenregeling
 Collectieve zorgverzekering
 Korting op bedrijfsfitness
 Korting op personeelsaankopen
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV ter attentie
van Eva van Olphen naar hr@itsme.eu. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen via
telefoonnummer 0162 – 484200.

