INVENTORY ANALYST M/V
FULLTIME (38 UUR) – STANDPLAATS OLDENZAAL
Ben jij een teamplayer met een gezond verantwoordelijkheidsgevoel en een scherp oog voor detail?
Wil je bij een uniek maakbedrijf een onmisbare bijdrage leveren aan het succes van uitdagende projecten
die steeds weer anders zijn? Dan is de functie van Inventory Analyst echt iets voor jou!
Als Inventory Analyst ben je verantwoordelijk voor het beheren van de
voorraden en een optimale voorraadhoogte. Je streeft naar een zo goed
mogelijke service naar de verschillende stakeholders en houdt daarbij
rekening met salesinformatie, kostprijs, seriegrootte, voorraadhoogte
en het verloop van de voorraad.
Wie zijn wij?
Ropeblock is al ruim 25 jaar expert in het ontwikkelen en produceren van
hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie. Als
thuis voor 100 (technische) specialisten realiseren we samen met onze
leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve producten. We zijn een
zelfstandige onderneming en een internationale speler van formaat in
een nichemarkt (in de segmenten Cargo Handling – Maritiem; Offshore;
Construction; Dredging en Rigging). Onze focus voor de komende jaren is
internationale groei en het verhogen van de efficiency. Daarbij staan
kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en innovatie hoog in het vaandel.
De afdeling
Deze functie valt onder onze Supply Chain afdeling (10 fte). Deze afdeling
verzorgt de hele externe ketenplanning voor de productie en bewerking
van de halffabricaten. Ropeblock is actief in een dynamische wereld, waar
kennis van materialen, bewerkingen, maakbaarheid en logistiek van groot
belang is. Er spelen allerlei belangen en als Inventory Analyst zul jij steeds
de juiste keuzes moeten maken om afspraken na te komen.
Samen met de afdelingen Commercie, Engineering en Kwaliteit werkt
Supply Chain aan klanttevredenheid en productontwikkeling. Bij Supply
Chain komen alle procedures en systemen voor een goede planning,
orderverwerking en inkoop samen. Deze afdeling stuurt het hele voortbrengingsproces aan en is er verantwoordelijk voor dat we onze afspraken met klanten over levertijd, productkwaliteit en kostprijs nakomen.
Wat zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden?
• Het continu afstemmen van voorraadinstellingen op fluctuaties in de
interne en externe omgeving, om uiteindelijk te komen tot een efficiënt
en kostenbewust voorraadbeheer;
• Het managen en opleveren van Supply Chain-gerelateerde KPI’s;
• Het doorlopend verbeteren van logistieke performance, processen en
procedures;
• Het beheren van onze voorraadartikelen in combinatie met bestelgroottes in verband met een sterke relatie met de kostprijs;
• Het identificeren en aanpakken van onderliggende oorzaken bij
voorraadverschillen;
• Het leveren van input aan de Senior Buyer door middel van
rapportages en in dagelijks contact, om te komen tot een hoog
waardige leverancierskolom;
• Deelname in multidisciplinaire accountteams voor afstemming
vraag en aanbod (STO-, ATO- en ETO-onderdelen).

Wie is onze ideale kandidaat?
• Je hebt HBO-werk- en denkniveau, een opleiding richting Logistiek
of vergelijkbaar; WTB is een pre;
• Je hebt relevante werkervaring en bij voorkeur in een technische
(handels)omgeving;
• Je hebt ervaring met het samenwerken met Azië en verschepingen
vanuit Azië;
• Je hebt gedegen kennis van en ervaring met de werking van ERP
systemen;
• Je hebt gedegen kennis van en ervaring met Excel; draaitabellen en
formules;
• Je hebt ervaring met het maken van voorraadanalyses en bent bekend
met het toepassen van veiligheidsvoorraad, economische voorraad, omzetsnelheid, servicegraad, bestelmoment, bestelgrootte, bestelfrequentie;
• Je hebt een sterk ontwikkeld kostenbewust inzicht in relatie tot voorraadniveaus;
• Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en een oplossingsgerichte
werkwijze;
• Je beschikt over zowel technisch als cijfermatig inzicht;
• Je werkt zelfstandig en accuraat, met veel aandacht voor details;
• Je kunt goed omgaan met de dynamiek binnen een logistieke omgeving;
• Je hebt kennis van en ervaring met het werken in een matrixorganisatie;
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels. Duits is een pré.
Wat bieden wij jou?
Bij Ropeblock vind je een informele bedrijfscultuur. Tegelijkertijd is
alles goed geregeld. We hechten veel waarde aan samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe oplossingen. Eigen initiatief wordt
zeer gewaardeerd en continu gestimuleerd, met volop mogelijkheden
om jezelf te ontplooien. We hebben marktconforme arbeidsvoorwaarden
in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw ervaring.
Daarnaast investeren wij in jouw persoonlijke ontwikkeling, zodat je op
de juiste manier met de organisatie meegroeit.
Interesse?
Denk jij dat je het verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld
met je persoonlijke onderbouwing aan Amber Kroese, HR Adviseur,
vacature@ropeblock.com.Voor nadere informatie kun je terecht bij
Marcel Stobbe, Supply Chain Manager via telefoonnummer
088- 532 32 00.
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