
Supply Chain Planner
Gestructureerde planner met een scherpe mindset

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Fraterstraat 37b
9820 Merelbeke

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Innovatieve lichtschakelaars,
exclusieve luidsprekers en zelfs een eigen designapp: Basalte Home. Met de lichtste 
aanraking activeer je de gewenste sfeer in huis: muziek vult de kamer, de ideale 
temperatuur staat ingesteld en de gordijnen sluiten. Een knap staaltje technologie 
dat bij Basalte voorzien wordt van een gouden designrandje. Tot in de fijnste details 
ontworpen en met de hand gemaakt: puur Belgisch vakmanschap!

Eenvoud, transparantie, focus en duurzaamheid. De vier pijlers van ons DNA
die bepalen hoe we werken en communiceren. Dankzij onze blijvende groei en
ambitieuze mindset zijn we steeds op zoek naar getalenteerde professionals met
de juiste motivatie. We zijn net verhuisd naar ons gloednieuw designkantoor en we
kijken ernaar uit om je daar te verwelkomen! 

When your values are clear to you, 
making decisions becomes easier

Roy E. Disney

In deze rol heb je de kans om...
...nauw samen te werken met de teamleader productie en volledige ondersteuning te 
bieden op vlak van planning en coördinatie bij het aankoopproces. Je onderhoudt 
op een professionele manier contact met leveranciers en jouw vlotte analytische 
geest wordt dagelijks getriggerd. Met de toenemende groei van basalte is een 
extra werknemer bij ons zeker welkom! 

Je bent verantwoordelijk voor… 
• het optimaal beheren van de voorraden en tijdig aanleveren van grondstoffen.
• het plaatsen van bestellingen bij leveranciers aan de hand van ons ERP-

systeem. Hierbij communiceer je op een proactieve wijze met zowel de 
leveranciers als productie. Bij eventuele leveringsproblemen neem je 
onmiddellijk actie om snel een oplossing te bieden aan de productie.
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• feeling met ons ERP-pakket, in het bijzonder voor de administratie van het 
aankoopproces. Stockopvolging, aankooporders, goederenontvangst en 
aankoopfacturen behoren tot jouw dagelijks takenpakket.

• de coördinatie van de RMA-afhandeling op administratief vlak in overleg met 
de technische support afdeling. 

Je maakt deel uit van...
...het aankoop- en ontvangstproces binnen een innovatief bedrijf waar kwaliteit 
en design centraal staat. Dankzij jouw gedrevenheid wordt niets uit het oog 
verloren en dankzij jouw planmatige aanpak hou je de zaken goed op orde. 

Je blinkt uit in volgende zaken…

• je beschikt over een master met een logistieke of administratieve opleiding.
• je hebt bij voorkeur relevante ervaring in een productieomgeving.
• je kan vlot overweg met Office 365 en hebt ervaring met ERP-systemen. Jouw 

sterkste punt hierbij is het gebruik van Excel.
• je communiceert vlot en durft te onderhandelen met leveranciers.
• dankzij jouw hands-on mentaliteit weet je de productie optimaal te
• ondersteunen.
• je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht en hebt oog voor detail.
• door jouw flexibiliteit en proactieve aanpak speel je vlot in op veranderlijke-

omstandigheden.
• je hebt een goede kennis Nederlands en Engels. Kennis Frans is een pluspunt. 

In ruil hiervoor bieden wij...
...een boeiende en gevarieerde job in een internationale omgeving binnen 
een hoogtechnologisch en groeiend bedrijf te Merelbeke. We bieden een 
dynamische werksfeer met no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat voor 
initiatief. Hierop volgt een marktconforme verloning die aangevuld wordt door 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon-
werkvergoeding en een bonus. We voorzien 26 vakantiedagen. Je kan dagelijks 
genieten van een tas soep of een stuk vers fruit. Uiteraard voorzien we de nodige 
ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van deze job. 

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen in ons team! 


