
 
 
Functietitel: Junior supply chain engineer  
 

Referentienummer: 1 19 117 

 

Functieomschrijving:  

Voor een langdurig project bij onze klant, dé Belgische referentie in innovatieve installaties en 
diensten voor industriële, energie gerelateerde, tertiaire en infrastructurele markten, zijn we op zoek 
naar een junior supply chain engineer.  

Je bent verantwoordelijk voor volgend takenpakket: 

• Optimaliseren van processen en informatisering van administratieve flows 
• Inleiden en implementeren van verbeteringsprojecten voor onder meer: 

o beheer en keuringen van gereedschappen en materialen 
o beheer van het wagenpark van utilitaire voertuigen 
o externe huur 
o herstellingen en onderhoud 

• Verhogen van de servicegraad ten opzichte van de interne klanten 
• Verbeteren van de efficiëntie van de dienstverlening 
• Herdenken en uitschrijven van procedures 
• Ontwikkelen van de nodige IT-tools ter ondersteuning van individuele processen 

In deze functie rapporteer je aan de supply chain manager. 

 

Profiel:  

Voor deze functie zijn we op zoek naar een kandidaat met een masterdiploma Industrieel Ingenieur 
of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt een brede kennis van technische materialen. 

Je hebt interesse in gereedschappen van slijpschijven tot compressoren, heftrucks, graafmachines,… . 

Je kan vlot werken met de computer en hebt een goede kennis van MS Office en bij voorkeur SAP. 
Affiniteit met Access en SQL databases is een sterk pluspunt. 

Je beheerst het Nederlands in woord en geschrift. Verder heb je een goede operationele kennis van 
het Frans en Engels.  

Je hebt een vlotte persoonlijkheid en bent van nature communicatief ingesteld. Je hebt een 
analytisch denkvermogen, bent organisatorisch sterk en respecteert de vooropgestelde deadlines. 

Je bent klantgericht en een teamspeler. 



 
 
Wij bieden:  

• Een aantrekkelijke en uitdagende job in een stabiele en groeiende firma 
• Een persoonlijke aanpak en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien, zowel op persoonlijk als 

professioneel vlak 
• Een tewerkstelling op langdurige projecten met een contract van onbepaalde duur 
• Een uitgebreid loonpakket op maat 

 

Plaats Tewerkstelling: Zwijndrecht 

 


