Administratief medewerker
Aankoop en Productie (m/v)
Basalte creëert unieke gebruikservaringen voor woningen met domotica door zijn tijdloos productgamma
dat in meer dan 50 landen wereldwijd verdeeld wordt. Dankzij de innovatieve technologie en het exclusief
design zien onze producten er niet alleen leuk uit, ze voelen ook goed aan en zijn eenvoudig te gebruiken.
Welkom in de ultieme slimme woning, welkom bij Basalte!
Ons huidig aanbod bestaat uit high-end oplossingen voor KNX domotica installaties zoals schakelaars,
roomcontrollers, iPad wandbevestigingen, multiroom audio oplossingen, bewegingsmelders, etc.
Om ons team te versterken wijn we momenteel op zoek naar een Medewerker Aankoop en Productie v/m.
Je biedt op administratief en logistiek vlak ondersteuning aan de productie.
- Functieomschrijving -

- Jouw profiel -

•

Je staat in voor het optimaal beheer van de
voorraden en tijdig aanleveren van grondstoffen.

•

•

Aan de hand van ons ERP-systeem plaats
je bestellingen bij leveranciers. Hierbij
communiceer je op een proactieve wijze met
zowel de leveranciers als productie. Bij eventuele
leveringsproblemen neem je onmiddellijk actie
om snel oplossing te bieden aan de productie.

•

•

•

•

Je werkt dagelijks met ons ERP-pakket in
het bijzonder voor de administratie van het
aankoopproces: stockopvolging, aankooporders,
goederenontvangst, aankoopfacturen.
Je ondersteunt de productie en administratie
in het gebruik van ons ERP software en je
staat in voor het beheer van productiedata
in ERP (leverancier gegevens, artikelen, BOM,
aankoopprijzen, …)
Je coördineert de RMA-afhandeling op
administratief vlak in overleg met de Technical
Support afdeling.

•
•
•
•
•

Je bent een Bachelor met een logistieke of
administratieve opleiding, en hebt bij voorkeur
relevante ervaring in een productieomgeving.
Je kan vlot overweg met office365 en hebt
ervaring met ERP-systemen.
Je communiceert vlot en durft te onderhandelen
met leveranciers.
Dankzij je hands-on mentaliteit weet je de
productie optimaal te ondersteunen.
Je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht, hebt
oog voor detail.
Door jouw flexibiliteit en proactiviteit speel je vlot
in op veranderlijke omstandigheden.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands en
Engels.

- Ons aanbod •
•

•
•

Een job met veel afwisseling in een
hoogtechnologisch bedrijf te Merelbeke.
Een boeiende job waarbij je constant je
kennis verruimt betreffende de allernieuwste
technologieën en de meest innovatieve
domoticatoepassingen.
Een no-nonsense bedrijfscultuur met ruimte voor
initiatief en persoonlijke groei.
Een marktconforme verloning.

Plaats tewerkstelling:
Nijverheidsweg 1B – 9820 Merelbeke

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar hr@basalte.be
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