Hoofd Inkoop & Logistiek
uitdagende managementpositie binnen een
internationaal georiënteerde organisatie die waarde hecht aan
teamwork, geavanceerde engineering en goede service.
De verpakkingsindustrie groeit en is volop in beweging. In deze innovatieve en
dynamische branche staat Van Dam al meer dan 50 jaar aan de top in haar segment
met eindklanten als Coca Cola, McDonalds, Unilever en Danone. Van Dam verwerkt
in haar hightech machines namelijk altijd de laatste stand van de techniek zonder
aan duurzaamheid en kwaliteit in te boeten. Onze succesformule is dan ook helder:
Innovatief, maar altijd vertrouwde kwaliteit en degelijkheid. We ontwerpen onze
machines in house en fabriceren in onze eigen fabriek in Amsterdam. De wereldwijde
verkoop en service wordt verzorgd vanuit Amsterdam en de Verenigde Staten. Tijd
om de wereld te veroveren! Van Dam heeft een prachtige IDF-technologie ontwikkeld
en op de markt gebracht. Met deze technologie heeft Van Dam ongelooflijk
groeipotentieel gecreëerd en we zijn op zoek naar een stevige hoofd inkoop en
logistiek die begrijpt dat inkoop een belangrijke factor is in het bedrijfsresultaat en
die weet hoe daar invulling aan te geven.
Functieomschrijving
Onze productie vindt zowel seriematig als projectmatig plaats. De complexiteit die
daarmee gepaard gaat vraagt om een sterke structuur om de continuïteit te kunnen
borgen. Van jou als hoofd Inkoop & Logistiek vraagt het om het hebben van een
visie en een flexibele instelling om de continuïteit en kwaliteit te kunnen borgen. Je
gaat aan de slag met het optimaliseren van de supply chain. Dit betreft uiteraard de
kosten, maar ook een efficiënte aansluiting op ons planning- en productieproces. Je
signaleert, analyseert en communiceert de knelpunten en implementeert
verbeterprocessen. Je rapporteert aan de Director of Operations. Jouw taken bestaan
o.a. uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leidinggeven aan de afdeling inkoop en logistiek (5 fte);
Dagelijkse operationele afstemming met je collega’s van het Operations team;
Opzetten en beheren van samenwerkingsverbanden met leveranciers;
In lijn brengen en houden van het leveranciersbestand met de commodities;
Identificeren van sourcing opties en het maken van sourcing plannen;
Voorraadbeheer beleid opzetten, toepassen en onderhouden
Inkoop- en logistieke processen en procedures ontwikkelen en/of verbeteren;
Participatie in projectteams ter verbetering van de ketenprocessen van Van Dam;
Het verzorgen van managementinformatie.

Functie-eisen
Jouw profiel ziet er als volgt uit:
- tenminste HBO werk- en denkniveau;
- afgeronde opleiding Nevi Professional (1) en Nevi Expert (2);
- ervaring in een technische omgeving, bij voorkeur maakindustrie;
- tenminste 3 jaar relevante managementervaring;
- natuurlijk leider, verbindend en besluitvaardig, met aandacht voor zowel de
processen alsook voor de mensen;
- is hands-on en zo nodig bereid bij te springen op operationeel niveau;
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
- houdt ervan jezelf te ontwikkelen en hebt groeiambitie.
Aanbod
Wij bieden jou:
- een fulltime dienstverband te starten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst
met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten naar een vaste
aanstelling;
- een zelfstandige en uitdagende positie;
- ruimte voor verdere ontwikkeling;
- een prettige werksfeer binnen een professionele, innovatieve en internationale
werksetting;
- uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en solliciteren
Ben je geïnteresseerd in een toekomst als Hoofd Inkoop & Logistiek bij Van Dam?
Stuur dan je CV met een korte motivatie voor 28 oktober 2019 naar Marian van
Wijck van Menorio Recruitment (via marian@menorio.nl), het bureau dat ons
ondersteunt bij de voorselectie. Bel 06-15894528 voor meer informatie of kijk op
www.vandammachine.com.

