
Maes Jonker is een toonaangevende speler op de markt van 
snij-oplossingen voor de hout-, alu- en kunststofverwerken-
de industrie. We zijn heinde en ver gekend voor kwaliteit,  
service, innovatieve oplossingen en klantgerichtheid.

Als Supply Chain Manager bij Maes Jonker ben je het aanspreekpunt voor de klant en diverse afdelingen binnen de organisatie  
en zijn je voornaamste verantwoordelijkheden:

• Ondersteunen van sales departement: producten, documentatie, catalogi, project offertes.
• Bepalen van optimale stock levels en continu bijsturen van de parameters om zo tot optimale resultaten te komen in functie van service 

level en voorraadniveau.
• Coördinatie en planning van de goederen voor Operations & Supply Chain.
• Verlenen van sales support en fungeren als schakel tussen sales, operations en klanten.
• Projecten: Instaan voor de dagdagelijkse optimalisatie van de Supply chain.
• Maken van diverse rapporten en het identificeren van werkpunten.

 

WIE BEN JIJ? 
Heb jij een neus voor zaken doen? Heb je helikopterview? Ben je in staat om overstijgend en zo af en toe eens met een andere bril naar dezelfde 
feiten en cijfers te kijken? Werk je graag verbetervoorstellen uit om een optimaal verkoopproces uit te werken? Beschik jij over een analytisch 
denkver mogen om ‘U’ tegen te zeggen? Heb jij een neus voor kwaliteit en vooruit denken? Houd jij van het meedenken en optimaliseren van be-
drijfsprocessen? Kan je dossiers volgens strakke deadlines afwerken? Ben je ambitieus? Dan ben jij onze m/v!

• Je bent in het bezit van een Master diploma TEW of Handelswetenschappen, business administration.
• Je beschikt over een eerste ervaring binnen de Supply Chain.
• Je bent een teamplayer met sterke people management skills.
• Je hebt een zeer goede kennis van MS Office, multimedia en ERP toepassingen.
• Je bent analytisch sterk en organisatorisch onderlegd.
• Je bent communicatief en hebt een goede praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels, Duits.
• Je haalt voldoening uit het optimaliseren van supply chain processen en je kan snel schakelen tussen strategie en operations.
• Je bent proactief, hands-on en oplossingsgericht.
•   bent een procesmatige denker die erin slaagt zijn/haar analyses helder en overtuigend te communiceren.

 

ONS AANBOD: 
• Je komt terecht in een dynamische kmo waar ruimte is voor zin voor initiatief en waar ondernemingszin gewaardeerd wordt.
• Je houdt van een ambitieuze familiale organisatie die in de toekomst reële doorgroeimogelijkheden biedt. 
• Je maakt deel uit van een collegiaal en gemotiveerd team.
• Je hebt de kans om jezelf te ontplooien en professionele opleidingen te volgen.
• Je kan rekenen op een mooi salarispakket i.f.v jouw competenties. 
• Maes Jonker is makkelijk te bereiken met vlotte mogelijkheid om te parkeren.
• Je krijgt een moderne werkplek voorzien van alle tools om jouw job optimaal te kunnen uitoefenen.

INTERESSE?
Stuur meteen je cv met motivatie naar jobs@maesjonker.eu
We behandelen je kandidatuur snel en vertrouwelijk.

GLUUR GERUST AL 
EENS BINNEN:

OM ONZE GROEI VERDER TE ONDERBOUWEN ZOEKEN WE  
EEN BUSINESS GEDREVEN, KLANTGERICHTE

SUPPLY CHAIN MANAGER
MET BREDE COMMERCIËLE AMBITIES

mailto: jobs@maesjonker.eu
https://www.youtube.com/watch?v=MTiBv8lpDjI

