Supply Chain Manager
Locatie: 's-Gravenzande, Nederland

Gezocht: een ervaren Supply Chain Manager die met een resultaat-, klant- en mensgerichte aanpak het beste uit ons logistieke
proces en uit ons logistieke team weet te halen.
De regio Westland is internationaal de bakermat voor het geconditioneerd telen. BOAL Systems bekleedt een prominente positie
binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers. We hebben ons gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en
verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor glas- en foliekassen. Onze hoogwaardige producten vinden wereldwijd hun
toepassing en leveren zo een aanzienlijke bijdrage aan de groeiende wereldwijde voedselbehoefte.
In onze recent vernieuwde en fors uitgebreide productielocatie in ‘s-Gravenzande vervaardigen wij met veelal speciaal machines
onze deksystemen. De focus ligt hierbij op kwaliteit, veiligheid en proces-efficiency. Als Supply Chain Manager speel je een sleutelrol
bij het naar de volgende fase brengen van onze (logistieke) organisatie. Je maakt dus niet alleen deel uit van de transitie en
groeifase waarin we als organisatie zitten, je helpt deze ook nadrukkelijk mede vormgeven. Het is dus een rol waarin je met passie,
relevante kennis en persoonlijkheid echt het verschil kunt maken!

De functie

projecten efficiënt door onze nieuwe fabriek te loodsen. Je

Als Supply Chain Manager beheer en verbeter je de goederen-

bent in staat om de benodigde deelprocessen te managen,

stroom en bijbehorende informatiestroom door onze fabriek.

door goede controle en rapportage momenten in te bouwen,

Hierbij zijn je hoofdverantwoordelijkheden:

in te springen op afwijkingen en structurele afwijkingen te

• Het volledig en op tijd opleveren van onze projecten, in lijn

herkennen en als zodanig op te pakken.

met de wens van onze klanten en de interne klant Sales (OTIF);
• Het effectief en efficiënt plannen van de productie en hierbij
de tijdige beschikbaarheid van materialen garanderen (OEE);
• Het beheren van onze voorraden: bij onze leveranciers (zoals
BOAL extrusie UK en NL) en van grondstoffen, halffabrikaten
en eindproduct.

De taken bestaan onder andere uit het:
• Bouwen van een lange termijn capaciteitsplan, in lijn met de
bedrijfsstrategie. Tevens opzetten van capaciteitsplannen
voor korte- middellange termijn;
• Leiden van het S&OP proces en bijbehorende forecasting;
• Zorgdragen voor effectieve en efficiënte productieplanning

Dit doe je door het ontwikkelen, implementeren en communiceren van een duidelijke en inspirerende visie op het optimaal
organiseren van onze supply chain. Je houd hierbij rekening met
de sterk dynamische markt (qua timing en projecten) waarin wij opereren en bouwt dus maximale flexibiliteit in om de

(scheduling);
• Garanderen van volledige en tijdige aanvoer en afvoer van
materialen (inclusief benodigde internationale
vervoersdocumenten);
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• Beheren van de voorraden, zowel op de vloer als in onze
systemen;

het sturen op de logistieke doelstellingen via duidelijke KPI’s
en visueel management. Uiteraard beschik je ook over de

• Sturen en verbeteren van onze interne- en externe logistieke

nodige ervaring met ERP systemen en productieplanning.

processen en het bouwen van een continue verbetercultuur.

• Je bent communicatief sterk en omgevingsbewust en weet

• Borgen van een goede bezetting van jouw team inclusief
bijbehorende coaching, aansturing en ontwikkeling.

snel vertrouwen te winnen. Je weet je op de juiste manier te
positioneren als verbinder tussen directie en productievloer
en in de driehoek klant-sales-operatie. Je bent sterk in het

In deze rol vervul je een essentiële brugfunctie tussen de

organiseren en in het planmatig denken en handelen en je

directie en je team en tussen logistiek, planning, inkoop,

beschikt over een hoge mate van flexibiliteit.

productie en sales. Samen met je collega's zorg je voor de
optimale kwaliteit, tijdigheid en efficiency van de gehele suppy

Plek in de organisatie

chain. Dit doe je op een gestructureerde en planmatige wijze,

Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Operations en je

aan de hand van concrete KPI’s. De realisatie en verbetering

vormt samen met de managers Productie, Technische Dienst,

van de doelstellingen weet je daarbij op een inzichtelijke en

Inkoop en Kwaliteit het Operationeel Management Team. Je

aansprekende manier naar de werkvloer te vertalen (Visual

stuurt direct een teamleider en 1 a 2 planners aan en indirect

Management).

een logistiek team van rond de 8 medewerkers.

Profiel

Ons aanbod

Om de functie op een goede en succesvolle manier te kunnen

Werken bij BOAL Systems is werken bij een financieel gezond

uitvoeren dien je te beschikken over het volgende profiel:

bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en

• Je beschikt over een relevante logistieke opleiding en minimaal

een goede naam en positie in de wereldwijde markt. Zowel onze

hbo werk- en denkniveau. Je hebt gedegen (technische)

sector als organisatie laten de laatste en komende jaren een

kennis op het gebied van supply chain management en sterk

sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor

ontwikkelde analytische en planningsvaardigheden. Tevens

jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die

ben je hands-on en heb je een sterke technische drive om

ontwikkeling ondersteunen we dan ook graag. Onze arbeids-

onze producten, processen en markt snel te willen begrijpen;

voorwaarden zijn marktconform en met 25 vakantiedagen en

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan

13 ADV dagen heb je de mogelijkheid om een goede balans

logistieke en/of productieteams en individuen binnen de

tussen werk en privé te vinden.

maakindustrie, bij voorkeur binnen een metaalbewerkend

Bij BOAL Systems werken we Samen en met Passie aan een

bedrijf. Je hebt een duidelijke visie over hoe je logistieke

Optimale klantbeleving en dat doen we op een Respectvolle en

processen en het logistieke team naar het volgende niveau

Ter zake kundige manier. Deze ‘sportieve’ kernwaarden (zie ook:

kunt brengen;

https://youtu.be/Lr07U0TfeKM) zal je terugzien in hoe men met

• Je beschikt over de juiste combinatie van specialistische

elkaar omgaat en wil gaan; tijdens het werk, maar ook tijdens

(technische en logistieke) kennis en resultaat- en mensgericht

bedrijfsborrels, -uitjes e.d. Daarnaast kom je natuurlijk straks te

leiderschap. Je weet dus aan de ene kant op een koersvaste

werken in een recent fors uitgebreide en vernieuwde productie-

en actieve manier te sturen en mensen aan te spreken op de

en kantoorfaciliteit.

resultaten t.a.v. kwaliteit, productiviteit en veiligheid. Aan de
andere kant heb je een sterke affiniteit met het coachen en

Sollicatieprocedure

begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling en ben je in

Is deze vacature op jouw lijf geschreven? Wacht dan niet langer

staat een positieve teamsfeer te creëren. Je weet jouw teams

en stuur ons jouw CV en motivatie naar careers@boalgroup.

te inspireren en te faciliteren om het beste uit henzelf en uit

com. Vragen? Neem contact op met Janina van Offeren, HR

de organisatie te halen;

Manager, 0683654499.

• Je hebt echt passie voor continue verbetering en een sterk
ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Je hebt reeds de

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

nodige ervaring met de invoering van structurele verbeterprogramma’s gebaseerd op Lean, TPM, WCM e.d. alsmede met
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