SRG International is een internationale, dynamische handelsonderneming op het gebied van chocolade en
zoetwaren producten. Onze klanten en leveranciers bevinden zich over de hele wereld. Bekende namen zoals
Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez behoren tot onze vaste leveranciers. De kans
is vrij groot dat jouw chocoladereep door ons distributiecentrum in Oud Gastel is gegaan.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:
Supply Chain Manager (Fulltime)
In onze internationale omgeving binnen een snelgroeiende organisatie kom je te werken in een
enthousiast team, waarbij de afdeling Supply Chain bestaat uit 5 medewerkers.
Het team Supply Chain heeft als doelstelling het verder ontwikkelen en implementeren van een optimaal
functionerende afdeling met als doel een optimale besturing van de goederenstroom en een effectief
voorraadbeheer.
Deze doelstelling realiseer je onder andere door:
* De voorraadontwikkeling te volgen in ons DC om een continue beschikbaarheid te waarborgen;
* Orders te planten en plaatsen en de opvolging hiervan te bewaken bij de leverancier(s);
* Knelpunten tijdig te signaleren, de hiervoor benodigde acties uit te zetten en de opvolging hiervan te
bewaken;
* Volume‐ en leveringsafspraken te bewaken zowel intern als extern;
* Het maken van Voorraadanalyses;
* Het onderhouden en optimaliseren van logistieke gegevens in het ERP systeem;
* Deel te nemen aan het implementatieproces van een nieuw ERP systeem;
* Het coachen en ontwikkelen van het Supply Chain team;
Ben jij communicatief vaardig, weet jij altijd het overzicht te bewaren én wil jij continue verbeteren?
Beschik jij over analytische vaardigheden en cijfermatig inzicht?
Dan biedt deze functie een geweldige kans in jouw carrière!
Jouw specificaties
 Enkele jaren ervaring als leidinggevende aangevuld met een gerichte HBO opleiding;
 Je bent sterk in je vakgebied en in staat zelfstandig processen verder te ontwikkelen;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 Een flexibele instelling qua werkuren;
 Ervaring met een ERP systeem en Excel.
Wij bieden
‐ Een afwisselende fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een jong team en in
een snelgroeiend bedrijf;
‐ Marktconform salaris;
‐ Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.
Interesse?
Mail dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up‐to‐date CV en een gerichte motivatie onder vermelding van
de vacaturenaam naar vacatures@srgi.eu.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

