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Ropeblock is internationaal marktleider in de ontwikkeling en productie van specialistische delen 
voor hijsinstallaties, zoals hijsblokken, kabelschijven en kabeleindverbindingen. De internationale 
klanten zijn wereldwijd actief in de (mobiele) kranenbouw, cargo handling, de baggerij en de offshore 
sector.  

Sinds de oprichting in 1994 staan bij Ropeblock kwaliteit, betrouwbaarheid, expertise, flexibiliteit en 
snelheid voorop. Mede hierdoor is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd erkend marktleider.  

In het productieproces heeft Ropeblock er voor gekozen om ontwikkeling, assemblage en coating in 

de eigen productiefaciliteit in Oldenzaal uit te voeren en bewerkingen zoals snijden, verspanen en 

lassen duurzaam onder te brengen bij externe partners in binnen- en buitenland. Het gaat om 

langjarige samenwerkingen waarin Ropeblock door continue uitwisseling van expertise en informatie 

met de productiepartners grip op het productieproces houdt. Supply Chain Excellence is één van de 

kerncompetenties van Ropeblock en essentieel voor de kwaliteit van de producten, oplossingen en 

de resultaten van de onderneming. 

Supply chain manager – Oldenzaal  

 
Samen met je team (11 FTE) ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van supply chain binnen 
Ropeblock. Je rapporteert aan de algemeen directeur en maakt deel uit van het MT. Je definieert de 
supply chain doelstellingen binnen de kaders van Ropeblock’s strategie en samen met je team zorg 
je er voor dat deze behaald worden.  
 
Onder de verantwoordelijkheid van de Supply chain manager valt onder meer: 
 

 De strategische, tactische en operationele sourcing en uitbesteding. 

 Aansturing, ontwikkeling, taakverdeling en samenstelling van het supply chain team 
bestaande uit supply chain coördinatoren, strategisch inkopers, planners, expeditors, 
een projectleider en een administratief medewerker. 

 Risicospreiding en -management in uitbesteding en sourcing. 

 Het beheren van duurzame relaties met leveranciers en productiepartners. 

 Optimalisatie van de verhouding tussen prijs (TCO), technische uitvoering, kwaliteit en 
levertijden. 

 Een optimaal functionerend MRP/ERP systeem. 

 Operationele planning van klantorders binnen de onderneming. 

 Continue kwaliteitsverbetering, zowel binnen supply chain als m.b.t gerelateerde 
processen en systemen. 

 Goed functioneren van de projectorganisatie (maatwerkoplossingen voor klanten) 
binnen Ropeblock. 

 Aansturing van het externe vervaardigings- en uitbesteedproces vanuit productie-
expertise en competenties. 

 Voorraadbeheer en -optimalisatie. 
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Wij zoeken: 
 
Een ervaren en proactieve Supply chain manager met passie voor verbetering en verandering. Je 
hebt jezelf bewezen door als leidinggevende structureel resultaten te boeken binnen een complexe 
technische omgeving. 
 
Daarnaast: 

 Een afgeronde hbo- of wo-opleiding technische bedrijfskunde of werktuigbouwkunde.  

 NEVI II of III afgerond en in de praktijk gebracht. 

 Minimaal 10 jaar ervaring in een supply chain gerelateerde functie in een 
werktuigbouwkundige omgeving. 

 Minimaal 5 jaar ervaring in de aansturing van een supply chain team in een complexe 
productieomgeving. 

 Ervaring in het strategisch sourcen en uitbesteden van productieprocessen, m.n. bewerking 
en het sourcen van productkritieke onderdelen.  

 Proactiviteit en actiegerichtheid; je signaleert verbeteringskansen en vertaalt deze naar 
activiteiten. 

 Besluitvaardigheid en leiderschap. 

 Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 

 

Ropeblock biedt: 
 
Een verantwoordelijke en bedrijfskritieke functie met een brede span of control en directe invloed op 
de bedrijfsresultaten bij een wereldwijde marktleider in de hijstechniek.  
   

 De leiding over een professioneel en gedreven team met potentie. 

 Een technologisch uitdagende en complexe supply chain omgeving. 

 Groei en uitstekende bedrijfsresultaten. 

 Toeleveranciers en klanten werken graag met Ropeblock samen vanwege de kwaliteit, 
betrouwbaarheid, expertise en flexibiliteit. 

 Een open en transparante bedrijfscultuur met korte lijnen. 

 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform Metalektro-CAO.   

 
 
Interesse? Solliciteer direct via www.mercuriurval.nl. De vacature is te vinden met zoekterm 
Ropeblock of met ref.nr. 5074.  Neem voor meer informatie contact op met Myron Hess, consultant 
bij Mercuri Urval, via 033-450 14 00.  
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