Globachem nv te Sint-Truiden, opgericht in 2000, is uitgegroeid tot een belangrijke Europese speler op vlak
van gewasbescherming. Haar succesverhaal dankt Globachem aan onze continue focus op ontwikkeling:
jonge, generieke gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe toepassingen/formules voor bestaande producten en
totaal nieuwe producten. Daarnaast appreciëren onze klanten zoals de groothandel en telers onze
klantgerichtheid en de inzet en het kwaliteitsdenken van onze medewerkers. In 2017 realiseerden wij met een
team van een kleine 50 betrokken medewerkers een omzet van meer dan 150 MIO euro en onze organisatie
blijft verder groeien. Onze groeistrategie is gebaseerd op innovatie en internationalisatie. Om ons verhaal
mee te ondersteunen zijn wij op zoek naar een :

Supply Chain Coordinator – Product Supply
Heb je reeds een mooie ervaring achter de rug als planner of als aankoper en ben je op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Dan is deze functie iets voor jou.

Een uitdagend takenpakket
Je komt ons team Product Supply Coordinators aanvullen en je zorgt ervoor dat de aan jou toegewezen
producten steeds tijdig beschikbaar zijn. Hiertoe koop je de grondstoffen aan en maak je gebruik van een
netwerk van interne resources en externe producenten doorheen Europa die het product voor ons
formuleren, verpakken en etiketteren. Je beheert een brede waaier aan activiteiten, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen en opvolgen van de productieplanning bij onze externe producenten
Het maken van de behoefteplanning (forecast) voor grondstoffen
Het aankopen van grondstoffen, hulpstoffen, verpakkingen en etiketten bij erkende leveranciers
Het opvolgen van de activiteiten bij onze externe producenten en het opvolgen van klachten met
betrekking tot productkwaliteit
Opvolgen van de forecast in het kader van het S&OP proces
Beheren van de voorraden in ons eigen magazijn en bij de externe producenten
Aanmaken van werkopdrachten met betrekking tot het (om)labelen van producten
Informatie uitwisselen met de andere onderdelen van onze supply chain (Customer Service,
Magazijn, Transport, ...)
Afhankelijk van je achtergrond en ervaring zal je ook betrokken worden bij taken omtrent
autocontrole, FAVV controles en andere verplichte rapporteringen
Deelname aan projecten om onze interne processen steeds efficiënter te laten draaien en de
klantentevredenheid op een hoog niveau te houden

Profielomschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een Bachelor diploma in een relevante richting
Minimaal 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in planning.
Ervaring in het aansturen van externe producenten (CMO’s) is een plus.
Je spreekt vlot Nederlands en Engels. Kennis Frans of Duits is een voordeel.
Je werkt vlot met het MS Office pakket (Word, Excel, Outlook).
RCCP, MRP en ATP zijn geen onbekenden voor jou, want je hebt ervaring met ERP systemen. Kennis
van SAP of Microsoft Dynamics is een troef.
Je bent een echte teamplayer.
Je kan goed om met complexiteit en deadlines. Je ziet het grotere geheel zonder de details uit het
oog te verliezen. Je gaat planmatig te werk, maar past je vlot aan als de prioriteiten veranderen.
Je bent communicatief en oplossingsgericht.
Bereid om af en toe korte reizen naar het buitenland te maken.

Een bedrijf met toekomst
Globachem biedt je een verantwoordelijke en boeiende functie in een groeiend en financieel gezond
familiebedrijf met veel toekomst. Je kan mee groeien met de organisatie. De nodige opleiding en inwerking
worden voorzien. Het team is jong en enthousiast. Je werkt vanuit een aangenaam nieuw kader in een mooie
omgeving. Je remuneratiepakket is aantrekkelijk met interessante secundaire voordelen.

Hoe solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@globachem.com

