Orderplanner Waalwijk
Heb jij affiniteit met logistiek en warehousing? Hou je van een dynamische
werkomgeving? En beschik jij over een flexibele en stressbestendige werkhouding? Dan
ben jij de nieuwe warehouse coördinator/ planner die wij zoeken!
De Chinese multinational Huawei en de Nederlandse logistieke dienstverlener KLG
Europe starten samen een nieuw warehouse samenwerking in Waalwijk. Het logistiek
centrum dient voor de opslag en Europese uitlevering van ICT-producten en
smartphones, die Huawei uitbesteedt aan de Nederlandse tak van KLG. De te benutten
magazijnruimte beslaat 20.000 vierkante meter. Naar verwachting vinden 70 tot 100
mensen er een baan. Zo zijn we o.a. op zoek naar orderplanners.
Er staat een mooi nieuw warehouse waarvan de orders die binnenkomen en uitgaan
volledig gecoördineerd worden door de orderplanners. Als orderplanner ben je
verantwoordelijk voor het verzamelen en doorgeven van informatie. Het onderhouden
van contacten met de transportplanners behoort ook bij je taken. Het is een fulltime
kantoorbaan waar je samen met een leuk gedreven en dynamisch team alle klanten
bedient.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Assisteren van de Operations Manager;
Samenwerken met de orderplanners van Huawei;
Verwerken en beheren van orders, ontvangsten en voorraden in het WMS systeem
van Huawei;
Organiseer dagelijkse routinematige productieactiviteiten en bied on-site
operators de mogelijkheid om uitzonderingen op bestellingen af te handelen, vast
te leggen en te upgraden om een normale productie te garanderen;
Verantwoordelijk voor de dagelijkse outputresultaten;
Maken en nakomen van duidelijke afspraken met klanten;
Zorgdragen dat er regelmatig zowel kwalitatieve als kwantitatieve
goederencontrole plaatsvindt;
Meedenken en inbreng geven zodat processen en procedures continu verbeterd
worden;
Klantgericht opstellen (zowel intern alsook extern).

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

KLG Europe

Je beschikt over mbo (4) werk- en denkniveau;
Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie is een pre;
Indien je bereid bent om te investeren in je toekomst en dit vak te leren van onze
ervaren collega's, dan zullen wij jou volledig opleiden binnen onze KLG Academy;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift;
Je hebt meer dan basiskennis van MS Office, met name Excel;
Je bent stressbestendig, accuraat, georganiseerd en planmatig.

www.werkenbijklg.nl

Dit biedt KLG Europe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt en met plezier kunt
terugkijken op je werkdag en je afgeronde planning;
Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar normen
en waarden al decennia lang een belangrijke rol spelen;
Goede arbeidsvoorwaarden, met een mooi salaris op basis van een fulltime
dienstverband;
Werken in een laagdrempelige organisatie waar de lijntjes kort zijn;
Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden;
Een informele en goede werksfeer;
Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving;
Leuke activiteiten en uitjes;
Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG Europe.

KLG Europe
KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die de kwaliteiten van een
multinational met de cultuur van een familiebedrijf heeft weten te combineren. Onze
mensen zijn de belangrijkste factor. Zij vormen de basis van ons bedrijf en ons succes.
KLG Europe staat voor Borderless Logistics en we bieden onze mensen naast
grenzeloze mogelijkheden ook een stabiele thuishaven. We investeren dan ook graag
in de groei en ontwikkeling van onze medewerkers.

Locatie
•

Waalwijk

Interesse?
Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te mailen
naar hrwaalwijk@klgeurope.com.
Voor vragen kun je contact opnemen met Antoinette Kuijken, tel 06-54976561.
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken
www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.

KLG Europe

www.werkenbijklg.nl

