GC Corporation werd in 1921 opgericht in Japan en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de vooraanstaande bedrijven in de ontwikkeling,
productie en distributie van een zeer uitgebreid gamma aan tandheelkundige producten. Sinds 1972 is GC Europe NV, de Europese hoofdzetel,
gevestigd in het Researchpark Haasrode (Leuven) van waaruit de verschillende verkoopskantoren en distributeurs aangestuurd en ondersteund
worden. Vanuit het distributiecentrum worden produkten over gans Europa en het Midden-Oosten verdeeld en in de produktie faciliteiten worden
een aantal toonaangevende produkten voor tandtechnici geproduceerd. Om ons team verder te versterken zijn we momenteel op zoek naar een:

Supervisor Warehouse
Doel
Als Supervisor van het warehouse sta je in voor alle interne logistieke flows op onze site : hieronder valt inbound,
warehousing en outbound. Je speelt een cruciale rol in het optimaliseren van de performantie van onze logistieke
activiteiten. Als supervisor behoren volgende taken tot je kernactiviteit :

Kerntaken
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Je meet de performantie van de logistieke activiteiten adhv opgestelde KPI’S
In samenwerking met de coördinatoren optimaliseer je :
o de doorlooptijden op inbound en outbound
o de opslag van goederen
o de interne flows van goederen en personen
o de personeelsbezetting
Je respecteert het opgestelde logistieke budget en werkt aan kostenoptimalisaties
Je werkt procesverbeteringen uit aan de hand van Kaizen activiteiten
Je zorgt dat de nodige procedures up to date blijven en dat deze gevolgd worden
Je bewaakt de kwaliteit van alle interne logistieke activiteiten
Je onderhoud de correctheid van onze stock door regelmatige stock controles uit te voeren met je team
Je motiveert, ontwikkelt en begeleidt je medewerkers en zorgt voor de uitbouw van een sterk polyvalent team
Je hebt intern overleg met de verantwoordelijken van productie, transport, quality control, quality assurance,
aankoop en de technische dienst.
Je rapporteert aan de logistiek manager

Functievereisten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor met voorkeur in een supply chain richting of evenwaardig door ervaring
Minstens 5 jaar ervaring in een logistieke omgeving
Kennis van SAP WM is een must
leidinggevende skills door ervaring
Zeer goede kennis van excel (of vergelijkbare programma’s) en vertrouwd met data analyse
Kennis van lean tools is een plus : Kaizen, 5S,....
Vertrouwd met een medical device omgeving is een plus
goede kennis Nederlands en Engels

Aanbod en voordelen
•
•
•

Gevarieerde job in een groeiend bedrijf.
Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
Marktconform salaris aangevuld met extra legale voordelen. (maaltijdcheques, hospitalisatie – en
groepsverzekering)

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk naar hr.gce@gc.dental ter attentie van Lieze Gonnissen.

Vragen?
016 74 18 24 of hr.gce@gc.dental
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