HEINMADE BV
Heiberg 29C
5504 PA Veldhoven
www.heinmade.com

Om onze groei in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een

Technical Procurement and Logistics
(40 uur p/w)

medewerker voor op ons bedrijfsbureau. In deze functie zorg jij voor een vlekkeloos
verloop van de inkomende en de uitgaande goederenstroom.

Overzicht taken en verantwoordelijkheden
Aan de hand van de opdrachten en forecast van de klant maak je een productieplanning
en bestel je tijdig de benodigde componenten bij onze leveranciers. De prijs, levertijd en
kwaliteitseisen van deze componenten spreek je eenduidig af. Als verantwoordelijke voor
de inkomende kwaliteitscontrole leg je afwijkingen direct voor aan de leverancier.
Incidenteel ondersteun je bij de kwaliteitscontrole en productie. Deels omdat je het leuk
vindt en deels om feeling te houden met de productie. Daarnaast ben je hierdoor in staat
afwijkingen op inkoopdelen op waarde te schatten en inzicht te krijgen in het
productieproces. Op termijn zullen productie / procesverbeteringen door jou worden
geïnitieerd en vindt de uitvoering onder jouw regie plaats.

In productie worden onze systemen geassembleerd, getest, gekwalificeerd en gereed
gemeld voor verzending. Jij zorgt er vervolgens voor dat deze systemen tijdig bij onze
klanten worden aangeleverd. Voor wat betreft de logistiek en kwaliteit ben je eerste
aanspreekpunt voor onze klant. Alle handelingen verwerk je accuraat in ons ERP systeem.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Samengevat zijn we opzoek naar een nieuwe medewerker met de volgende ervaring /
achtergrond / karakter eigenschappen :
• Technische opleiding op HBO niveau. Bijvoorbeeld HBO Technische Bedrijfskunde ;
• Enige ervaring in de high tech industrie is een pré ;
• Ervaring met MS Office (o.a. Word en Excel) en met geautomatiseerde data
verwerkingssystemen ;
• Ervaring met ERP systemen. Bijvoorbeeld SAP ;
• Kennis van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift ;
• Goede communicatieve vaardigheden ;
• Analytisch probleemoplossend denkvermogen ;
• Zelfverzekerd en in staat verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.

HEINMADE
Wij ontwikkelen en produceren hoog technologische systemen op basis van piezo
technologie. Onze OEM klanten hebben wereldwijd kostbare machines geïnstalleerd die
24/7 operationeel moeten zijn. Daarom is het van groot belang dat al onze eindproducten
gedurende hun levensduur 100% voldoen aan de eisen. Dat is de uitdaging waar we het
voor doen.

Deze functie vraagt om een gedreven persoon met affiniteit voor de high tech industrie.
Het nemen van verantwoordelijkheid en duidelijk communiceren zijn bij deze functie
onmisbare eigenschappen.

Interesse in deze uitdagende functie? Neem contact op met dhr. H. Schellens via e-mail
(info@heinmade.com) of telefonisch (+31 40 8512180).

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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