Vacature Logistics associate
Ons bedrijf
Polyganics ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd biologisch afbreekbare medische
producten. Onze producten zijn vormgegeven in schuim, sheets en tubes, gemaakt van bioafbreekbare synthetische polymeren. Ze worden door het lichaam afgebroken, waardoor er in
een later stadium geen chirurgische ingreep meer nodig is om ze te verwijderen. Deze
eigenschap maakt onze producten zeer patiëntvriendelijk, veilig en kostenbesparend.
Wat houdt deze baan in
Als medewerker Logistics ben je onderdeel van de afdeling Operations en rapporteer je aan de
Senior medewerker logistics.
Je neemt goederen in ontvangst, controleert de binnengekomen zendingen, boekt die in en
zorgt voor de juiste plaatsing in het magazijn. Je helpt bij het controleren van de voorraden, in
het magazijn en in de computer.
Je zorgt dat de producten op de juiste voorraadlocatie terecht komen, houdt bij of de kwaliteitgoedkeuring is gegeven en zorgt voor opslag na de final packing.
Je verzendt tussenproducten en eindproducten en zorgt voor een goed verloop van het hele
(verkoop) orderproces. Alle zendingen moeten worden voorzien van de noodzakelijke (export)
documenten.
Je levert informatie aan de klanten (vooral buitenlandse distributeurs) over de status van
leveringen en levertijden. Je volgt het transport en controleert de aankomst bij de klant.
Order picking, het voorbereiden en verzendklaar maken van leveringen zijn bijbehorende
werkzaamheden.
Daarnaast analyseer en verbeter je het logistieke- en inkoopproces en zorg je voor de juiste
administratieve verwerking van het proces in SAP.
Wie zoeken wij
Een leuke, vriendelijk collega die goed kan samenwerken in een team.
Je hebt:
•
een afgeronde MBO-opleiding of gelijkwaardig niveau verkregen door ervaring
•
ervaring met logistieke processen in een productiegerichte omgeving
•
technisch inzicht
•
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
•
ervaring met SAP is een pré
Je kunt zelfstandig werken, bent nauwkeurig en een servicegerichte aanpakker.
Geïnteresseerd?
Wil je deel uitmaken van een groeiende en ambitieuze organisatie waar ruimte is voor eigen
initiatief? Dan nodigen wij je uit te solliciteren.
E-mail je cv met motivatie voor 27 april a.s. naar hrm@polyganics.com.
Voor meer informatie kun je bellen met Jan Disbergen (COO) 050 – 588 65 88 of
Henne Barkema (HR) 06 520 61 635.
Headhunters en (uitzend)bureaus verzoeken wij niet te reageren op deze vacature.

