Supply Chain Manager
LOCATIE: Franeker
OVER DEZE VACATURE
Huhtamaki Nederland wil iedere dag meer toegevoegde waarde bieden aan haar klanten. Om dit te
realiseren komen we graag in contact met een Supply Chain Manager.
Goos Postma ( Manager HR): “ Ik zoek een stevige en ervaren Supply Chain Manager. Met jouw
kennis en ervaring zorg je voor een efficiënte en effectieve Supply Chain van Huhtamaki Nederland,
waarbij je optimaal gebruik maakt van mensen, machines en materialen”

OPDRACHTGEVER
Huhtamaki: Helping great products reach more people, more easily.
Het Finse verpakkingsconcern Huhtamaki is, met wereldwijd ruim 17.000 medewerkers in ruim 30
landen, een toonaangevende producent van consumenten verpakkingen. De divisie “Fiber
Packaging” is een van de grotere spelers op het gebied van vormkarton verpakkingen, voor
bijvoorbeeld eieren, fruit, fast food, industriële producten, etc. De verpakkingen worden gemaakt
van 100% gerecycleerde vezels en zorgen voor een goede bescherming van kwetsbare producten.
Zie ook: www.huhtamaki.com
Huhtamaki Nederland B.V., een internationaal georiënteerde onderneming, en gevestigd in
Franeker, ontwikkelt, produceert en verkoopt milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal van vormkarton
voor eieren. De producten worden zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt afgezet.
Huhtamaki Nederland staat met haar ruim 200 medewerkers voor kwaliteit, flexibiliteit en innovatie.
Zie meer info via link:
http://www.slideshare.net/HuhtamakiNederland/huhtamaki
http://www.huhtamaki.com/web/moldedfiber/about/product-locations/the-netherlands
https://www.youtube.com/watch?v=3lGgrBbO7Mo

FUNCTIE
De Supply Chain Manager wordt samen met het team waaraan je leiding geeft (planning, logistiek
en inkoop, totaal 9fte) verantwoordelijk voor het optimaal inrichten van de Supply Chain van
Huhtamaki Nederland: grondstoffen, transport, opslag, voorraadbeheer, inkoop, productieplanning,
prepress en orderverwerking. Door coaching en met het daarbij overbrengen van jouw kennis maak
je jouw team iedere dag beter.
Met jouw kennis en ervaring analyseer je de processen en systemen en breng je verbeteringen aan
waar nodig.

Het uitgangspunt is een productieplanning die zo kostenefficiënt mogelijk is, met de laagst mogelijke
voorraad, en dat er op ieder moment aan de vraag van de klanten kan worden voldaan volgens de
service level agreement. Volgend jaar gaat Huhtamaki over naar een nieuw ERP-pakket. Bij deze
implementatie is vanuit jouw vakgebied een belangrijke rol voor je weggelegd.
Je onderhoudt relaties met externe dienstverleners op het gebied van transport en opslag.
Daarnaast ben je de verbinder binnen Huhtamaki Nederland tussen Productie, Planningsafdeling en
Klantenservice.
De Supply Chain Manager rapporteert aan de General Manager.
PROFIEL
• Afgeronde Bachelor diploma, richting Bedrijfskunde, Supply chain management of Logistiek
• Minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in een productieomgeving
• Basiskennis van financiën, IT en projectmanagement
• Affiniteit met techniek
• Kennis van procesverbeteringstechnieken (bij voorkeur 6Sigma)
• Kennis van ERP systemen (Epicor is een pre)
• Goede communicatieve vaardigheden, ook in het Engels
• Competenties: Leiderschap (mensgericht en taakgericht), weet hoe je verbinding kunt
maken en mensen in beweging krijgen, teamplayer, analytisch, resultaatgericht en
vasthoudend
• Procesgericht denken en handelen (gepland, georganiseerd)
AANBOD
•
•
•
•
•

Huhtamaki bestaat meer dan 100 jaar en groeit nog steeds
Binnen Huhtamaki Nederland is er volop ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Uitdagende functie met volop ruimte voor eigen inbreng.
Huhtamaki heeft een leuk en hecht team

Een eindverantwoordelijke positie binnen een succesvolle onderneming met veel ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke invulling van de functie. De basis is solide, aan jou de opdracht
om die verder uit te bouwen.

SOLLICITEREN

Geïnteresseerd? Mail je meest recente cv en motivatiebrief naar richard@nomilk2day.nl, t.a.v.
Richard Bloemsma, Managing Partner. Heb je een vraag of wil je eens van gedachten wisselen over
deze positie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)6-29239066. Wij vertellen je
graag meer over de positie, cultuur, de visie van Huhtamaki Nederland B.V en de medewerkers die
hier werkzaam zijn.

