Medewerker
Inkoop/Bestelgroep (m/v)
bij ebm-papst Benelux

Jouw profiel:

Jouw taak:

-

-

-

MBO+/HBO werk- en denkniveau
Passende opleiding, bijvoorbeeld:
Logistiek, Supply Chain, bedrijfskunde of
vergelijkbaar. Elektrotechniek is een pré
Goede communicatieve vaardigheden
Goed analytisch vermogen en
cijfermatig inzicht
Teamplayer
Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits
Ervaring met SAP is een pré

-

Voorraadbeheer/voorraadplanning
Plaatsen van bestellingen
Levertijdbewaking
Informatievoorziening voor
verkoopgroep en magazijn
Contact met verkoop, magazijn en
leveranciers
Belangrijke schakel tussen organisatie
en leveranciers

Over ebm-papst Benelux
ebm-papst Benelux, gevestigd in Beek en Donk, maakt deel uit van de ebm-papst Group, de
wereldmarktleider op gebied van ventilatoren en motoren. Deze worden in vele takken van de industrie
gebruikt zoals ventilatie, koeling, verwarming, witgoed, IT en automotive. Hiervoor werken meer dan
15.000 mensen wereldwijd samen in 29 fabrieken en 48 verkoopkantoren.
Functieomschrijving
Het motiveert en inspireert jou om als belangrijke schakel in onze Supply Chain keten te fungeren, hierin
ben je de spil tussen de fabrieken, leveranciers en de eigen organisatie. Dit doe je onder andere door het
verzorgen van een zo optimaal mogelijk voorraadbeheer, het sturen van het inkoopproces, acteren op
trends in de markt en het zorgen voor de juiste informatie voor de verschillende afdelingen.
Daarin heb je dagelijks contact met verschillende leveranciers en interne afdelingen en je volgt het hele
traject van productie bij onze fabrieken tot op voorraad in ons magazijn.
Wat biedt ebm-papst jou
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan (standplaats Beek en Donk), waarin je actief kunt
bijdragen aan het succes van ons en onze klanten. Je komt te werken in een klein team met betrokken
collega’s, waarbij alle ruimte is om te leren en initiatief te nemen. Ebm-papst is een groeiend bedrijf,
waarbij deze functie / ons bedrijf jou ook de ruimte geeft om zowel jezelf als deze functie verder te
ontwikkelen. We bieden een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Interesse?
We zien graag je sollicitatie inclusief motivatie en CV tegemoet. Deze kun je sturen naar
verkoop@nl.ebmpapst.com t.a.v. de heer A. van Nistelrooij. Als je meer wilt weten of vragen hebt over de
functie dan kun je contact opnemen met Ronald van der Dussen via 0031 492 502 928 of
ronald.van.der.dussen@nl.ebmpapst.com.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op onze website: www.ebmpapst.nl

