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SUPPLY CHAIN MANAGER
FUN, HET BEDRIJF.
FUN is een dynamische organisatie met een no-nonsense aanpak. Binnen de informele FUN sfeer krijgt iedereen een kans om
als gelijkwaardige schakel van het team, de ambitieuze toekomstplannen te realiseren. Als leading e-tailer in Vlaanderen met
29 winkels bieden we de meest complete winkelervaring. Met een multichannel aanpak wil FUN de klant 24/7 bedienen:
waar, wanneer en hoe hij het wil, zowel online als offline. Dankzij het uitgebreide assortiment speel, creatieve en
feestproducten voor de héle familie wil FUN de klant blijven verrassen en inspireren.

FUN, DE UITDAGING.
Als Supply Chain Manager is het je missie om de voorraad op het juiste moment, in de juiste aantallen en op de juiste plaats te krijgen
binnen de onderneming.
Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking van bestelsysteem en de allocatie van de goederen over de verschillende
vestigingen.
Je stuurt een team van 2 ervaren medewerkers aan en zorgt ervoor dat de orders tijdig geplaatst worden en dat de aansturing en
opvolging van het systeem correct gebeurt.
Je bewaakt de parameters en de goede werking van het bestelsysteem en stuurt bij waar nodig zodoende manco’s worden vermeden.
Je zorgt voor een correcte planning zodoende de goederenstroom afgestemd is op de noden van het moment en de behoeften van de
winkels: voorraadoptimalisatie, verkoopanalyse en procesoptimalisatie zijn hierbij essentieel.
Je werkt nauw samen met Aankoop, Sales en Logistiek zodoende de behoeften van alle partijen correct op elkaar worden afgestemd en
bent een aanspreekpunt voor deze afdelingen aangaande voorraadissues en aanleveringen.
Je bent verantwoordelijk voor het algemene voorraadniveau op basis van vooropgestelde KPI’s en zorgt voor een correcte stockverdeling
over de verschillende vestigingen.
Je volgt de afhandelingen van de stockbewegingen op in ons ERP-systeem en staat in voor de continue verbetering van de processen op
basis van de doorlooptijd, omloopsnelheid en beheer van OTIF.
Je rapporteert aan de General manager.

FUN, DE ATTITUDE.
Je genoot minstens een Masteropleiding (logistiek of bedrijfsgericht) of kan terugblikken op enkele jaren relevante ervaring binnen een
gelijkaardige functie.
Je ben analytisch ingesteld en houdt van administratieve perfectie & punctuele opvolging.
Je zin voor verantwoordelijkheid en hands-on mentaliteit maken van jou de gedroomde supply chain manager.
Je hebt ervaring in een dynamische, just-in-timeomgeving waar continu gewerkt wordt aan het ontwikkelen van mensen en processen.
Jouw gedrevenheid, enthousiasme en communicatieskills maken van jou een aangename collega en een vlotte contactpersoon.
MS Office heeft geen geheimen voor jou en dankzij je affiniteit met softwareprogramma’s kan je vlot nieuwe pakketten onder de knie
krijgen.
Je kan je professioneel uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels dit zowel gesproken als geschreven.
Je bent contactvaardig en klantgericht.

FUN, DE JOB.
Je komt terecht in een jong & dynamisch team
Je zit in de core van een snelgroeiende retail organisatie die je zelf mee vorm kan geven
Je kan werken op boeiende opdrachten die je met veel eigen inbreng en zelfstandigheid kan uitwerken
Je krijgt een correcte verloning met extra legale voordelen

