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Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Ferney biedt een
compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, machines en bouwbeslag aan haar leden. Wij leveren diverse diensten op het gebied
van IT, marketing, logistiek en finance. De 42 aangesloten leden hebben ruim 400 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet
bij Ferney van ruim 300 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 9000 artikelen op voorraad liggen. De
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden. Ferney werkt internationaal samen met de krachtige Duitse
partner: E/D/E.
Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? Dan is hier de mogelijkheid om aan de slag te gaan bij een organisatie waar jij het verschil kunt
maken. Wij zoeken een:

SUPPLY CHAIN PLANNER
Als Supply Chain Planner maak je deel uit van het Bedrijfsbureau. Bij het bedrijfsbureau vinden alle logistieke administratieve processen van
Ferney plaats. In de functie van Supply Chain Planner draag je zorg voor een zo hoog mogelijke servicegraad tegen een zo laag mogelijke
voorraadwaarde, laat je de operationele inkoop optimaal verlopen en bied je, waar nodig, ondersteuning bij logistieke administratieve
processen. Naast de taken op voorraadbeheervlak draag je er ook zorg voor dat het operationele deel van Bulk en Actie optimaal verloopt en
wikkel je het gehele inkoop/importtraject vanuit het verre oosten af.
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Servicegraad, omloopsnelheid en voorraadwaarde bewaken
Operationele inkoop Europese leveranciers
Beheren van de Supply Chain vanuit het verre oosten
Import afwikkeling niet Europese leveranciers
Rapportages maken
Bewaken van de leveranciers performance en hierop anticiperen
Verbetertrajecten initiëren op zowel operationeel niveau als
binnen SAP en Slim4
Administratieve ondersteuning logistieke administratieve
processen
Operationele begeleiding m.b.t. het Bulk en Actieproces
Retourafwikkeling leveranciers

Enkele jaren Supply Chain ervaring binnen een groothandel
HBO-opleiding bij voorkeur Logistiek en Supply Chain Management
Enkele jaren ervaring met import afwikkeling van buiten Europa
Ervaring met Slim4
Ervaring met SAP
Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal
Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk, ondernemend,
weloverwogen en meedenkend

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast werk je zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven en de kans om jezelf te ontwikkelen.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Thijs Geerling, Manager Logistiek, telefoonnummer
06-39558069/072-5765012. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen aan personeelszaken@ferney.nl.
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000

ferney.nl

