YUSEN LOGISTICS BENELUX HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN:

STOCK CONTROLLER
STANDPLAATS: MOERDIJK

Yusen Logistics is een
wereldwijd opererende logistieke
dienstverlener met air / ocean
freight forwarding, distributie,
opslag, warehousing en supply
chain management in haar
dienstenpakket.

De Yusen Logistics Benelux

Wat houdt de job in:
Een uitdagende functie waarin je verantwoordelijk bent voor volgende zaken:
•
Het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van inkomende/uitgaande bestellingen
en goederen
•
Algemene opvolging van de warehouse activiteiten (opnieuw verpakken, tijdige
aanvulling,..)
•
Uitvoeren van administratieve taken m.b.t. de voorraad
•
In het geval van kwaliteitsproblemen implementeer je na de root cause analyse de
correctieve maatregels
•
Je bent verantwoordelijk en stuurt overeengekomen met de WHS-Manager periodiek
de stock rapportage (intern/extern) uit
•
Je controleert locaties op o.a. ontbrekende goederen en hebt daarbij oog voor
verbeteringen
•
Je voert periodieke inventariscontroles uit
•
Je specifieert de eigenschappen van nieuwe items en voert periodieke ABC analyses
uit
•
Je bewaakt houdbaarheidsdata van de goederen en volgt dit op volgens de wensen
van de klant
•
Je beheert de stock zowel fysiek als systeemtechnisch via ons WMS-systeem
•
Je volgt de implementatie van nieuwe klanten vol passie en in een adviserende rol
mee op

organisatie heeft vestigingen in
Nederland, België, Luxemburg, en
Zweden. In totaal werken op deze
vestigingen ruim 700 medewerkers.

Wie zoeken we:
Een fijne collega die ons team komt versterken en beschikt over volgende kwaliteiten:
•
Ervaring in warehousings-activiteiten, magazijnprocessen en logistiek materiaal
(heftrucks, voorschriften,…)
•
Je bent een krak in Excel, MS-Office, MS Access en AS-400
•
Je bent een nauwkeurig en precies iemand
•
Je hebt affiniteit met de logistieke wereld
•
Je legt snel verbanden en bent in staat om zelf met creatieve oplossingen te komen
•
Je bent iemand die graag op de werkvloer vertoeft en de handen uit de mouwen
steekt
•
Je spreekt én schrijft vloeiend Nederlands en Engels
•
Je beschikt over een heftruck/reachtruckattest
•
Je bent van nature nieuwsgierig en je bent bereid nieuwe implementaties mee op te
volgen

Ben jij dé match waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen we graag jouw CV en
motivatiebrief op het volgende email adres: Jobs@bnl.yusen-logistics.com
T.a.v. Anouck Van Steenbergen – HR Business Partner Recruitment.
Vragen? Stuur een mailtje naar bovenvermeld e-mailadres

