Dox NV staat voor meer dan 175 jaar passie voor en vakkennis in vernieuwing van de
schoolvormgeving.
Als kwaliteitsspeler zijn wij bijzonder sterk in duurzame en circulaire totaalconcepten voor
meubelprojecten. Onze eigen ontwikkelde modellen passen perfect bij de evolutie van het
hedendaags onderwijs en worden reeds wereldwijd met succes ingezet bij onderwijsvernieuwing.

Ben jij onze nieuwe

Verantwoordelijke Aankoop,
planning & service

Voor welke functies rekenen we op jou?
Aankoop & logistiek
•
Coördinatie logistiek
•
Coördinatie bestellingen leveranciers
•
Contacten met leveranciers en prijsnegotiatie
•
Prijsbeheer, prijsberekening, voorstel verkoopprijzen
•
Controle inkomende facturen
•
Meewerken aan structuur en organisatie aankoop en logistiek
•
Organisatie magazijnwerking
•
Voorraadbeheer
Planning productie
•
Planning atelier (eigen schrijnwerkerij)
•
Bestellingen grondstoffen atelier
Service
•
•

Service en opvolging, A tot Z
Herstellingen, onderhoud, retouren, klachten

Support
•
•
•

Offertedienst
Projectwerking
Operations manager
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Beschik je over volgende competenties?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig kunnen werken
Min. 5 jaar ervaring in aankoop & logistiek
Initiatief nemen
Organiseren en plannen
Procedures aankoopbeleid uitwerken
Nauwgezet kunnen werken
Resultaat gericht zijn
Kostenbewust
Stressbestendig
Contactvaardig zijn
Houden aan afspraken
Met Microsoft Office kunnen werken, vnl. Excel
Houden van variatie in de job eigen aan een KMO omgeving
Flexibel
Teamplayer
Interesse in meubilair en interieurinrichting
Technisch inzicht ivm maatwerk en service opdrachten
Af en toe fysiek wat werk verrichten (hulp magazijn)
Nederlands en Engels spreken en schrijven
Rijbewijs B

Wat kunnen wij bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaste job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds, 38u - flexibel in uurrooster
Dagwerk (ma-vr)
Uitdagende functie waarbij je zelf mee mag bouwen
aan de toekomst van Dox
Kans om jezelf verder te ontwikkelen
Goede arbeidsvoorwaarden
Je komt terecht in een warm, familiaal bedrijf waarin graag
professioneel gewerkt wordt en waar je geapprecieerd wordt
voor je inzet.

Ben jij de persoon die we zoeken, twijfel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief
naar Wim Mortelmans via wim@dox.be
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