Logistic Admin Assistant

Rapportage- Analyse - Logistiek

Jouw functie

Voor onze vestiging in Eindhoven zijn we tijdelijk, maar mogelijk uiteindelijk
permanent op zoek naar een Logistic Admin Assistant. Als Logistic Admin
Assistant werk je nauw samen met de afdeling Customer Service. Je
ondersteunt hierbij met het rapporteren en analyseren van de logistieke
processen.
Als Logistic Admin Assistant houd jij je, in onze dynamische werkomgeving
vooral bezig met het bewaken van onze KPI’s. Dit doe je door het maken van
rapporten en het opzetten van dashboards.
Je bent een kei in werken met programma’s als Excel en maakt het werken
met verschillende ERP systemen je snel eigen.
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Je spreekt vloeiend Engels
MS Office producten zoals Word en Excel beheers je goed, al hoef je
geen expert te zijn
Ervaring in supply chain management en logistiek is een pre.
Kennis van Logistieke stromen
In piekmomenten ben je flexibel en ben je de bijbehorende stress de
baas. Een goed time management en het leggen van prioriteiten is
daarbij belangrijk
Je bent zeer precies en nauwgezet en je hebt oog voor details
Kennis van ERP-systemen en magazijn en transportsystemen is een
pre
Je bent communicatief en ondernemend en je verkiest een
mondelinge communicatie
Wij zoeken iemand met 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
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Jouw profiel

Salaris o.b.v. fulltime minimum €2260, maximum €3033 en hoger
voor exceptioneel presenterende medewerkers.
27 vakantiedagen en maximaal 10 dagen bij te kopen
13e maand
Goede pensioenregeling met 2/3 bijdrage door werkgever
Flexibel thuis werken mogelijk
Doorgroeimogelijkheden
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
Leuk team van collega’s
Informele werksfeer
Ruimte voor eigen ideeën en initiatief
Een dynamische, internationale werkomgeving

Wie zijn wij?

Word jij onze nieuwe collega?
Solliciteer hier
en begin jouw avontuur bij Arjo

Arjo Nederland BV
Locatie: Eindhoven
De Schakel 40
5651 GH - Eindhoven

Tanja van Kollenburg
+31 6 21 41 98 24
HR verantwoordelijke
+31 6 82 43 31 12

cv.nl@arjo.com

