Senior Purchase Planner / Supply Chain talent (fulltime)
Spin in het web functie / analyse hand in hand laten gaan met overtuigingskracht en accuratesse
(Baarn)
Aanbod
 medeverantwoordelijk voor de levensader van de organisatie;
 veel verantwoordelijkheid voor je eigen portfolio;
 optimaal inzetten van je analytische vaardigheden, doorzettingvermogen en overtuigingskracht;
 op de toppen van je kunnen voor betrouwbare leveringen zorgen;
 in hectisch bedrijfsproces je hoofd koel houden en voor perfecte afhandeling zorgen;
 vooruit denken, de markt en maatschappelijke ontwikkelingen volgen en daarop anticiperen;
 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bedrijf
Aurobindo Pharma B.V. in Baarn is de succesvolle Nederlandse dochteronderneming van het wereldwijd
toonaangevende Aurobindo Pharma Ltd. Binnen dit generieke geneesmiddelenbedrijf zijn dagelijks 18.000
medewerkers in 150 landen actief om bij te dragen aan hoogwaardige en betaalbare kwaliteit van zorg.
Aurobindo biedt innovatieve farmaceutische oplossingen, vanaf de grondstoffen tot distributie en levering.
Daarnaast is Aurobindo één van de grootste actieve grondstof productiebedrijven ter wereld en beschikt het
over 16 eigen state-of-the-art productiefaciliteiten en een uitmuntende R&D-afdeling.
Het Benelux kantoor bevindt zich in Baarn. Hier werken ruim 50 werknemers op afdelingen als Pharmaceutical
Affairs, Sales, Finance, Customer Service, Portfolio Management en Warehouse. In de Benelux ondersteunt
Aurobindo apotheken, ziekenhuizen, groothandels, drogisten en apotheekhoudende huisartsen bij het
verlenen van optimale patiëntenzorg. Dat doet de organisatie met een breed assortiment, gunstige
commerciële voorwaarden en continue aandacht voor kwaliteit. Met persoonlijke aandacht voor de wensen
en behoeften van de klant, wordt ze al vele jaren gezien als betrouwbare partner in de gezondheidszorg.
Functie
Samen met je collega’s van het purchase team zorg je ervoor dat de producten op het juiste moment en in de
juiste hoeveelheid beschikbaar zijn voor de markt. Je werkt hierin uiteraard nauw samen met Commercie. Je
analyseert en verwerkt de sales forecast naar logistieke doelstellingen en realiseert daarmee een optimale
voorraadsituatie. Je signaleert tendensen en past, op basis van nieuwe inzichten, orders binnen jouw
portefeuille aan. Vanzelfsprekend stel je de orders op, plaats en volg je deze. Ook zorg je voor het plannen van
verpakkingsopdrachten bij loonverpakkers met een MPS planning. In deze complexe keten is het van groot
belang dat leadtimes nagekomen worden en dat je hierin proactief handelt en betrokkenen motiveert om de
afspraken na te komen. Daar hoort natuurlijk een continue monitoring van de goederenstroom van fabrikant
tot vrijgifte, inclusief een adequate opvolging bij. Binnen deze sterk en snel veranderende markt neem je
wijzigingen waar en handel je dusdanig dat de leveringen altijd geraliseerd worden. Je impactanalyses en
concrete adviezen dragen iedere dag bij aan het resultaat van de onderneming. Om deze rol volwaardig in te
vullen heb je veel binnen- en buitenlandse contacten over leveringen, klachten, naleveringen en andere
ordergerelateerde vragen. Kortom, een functie waarin je met al je analytische vaardigheden,
overtuigingskracht en accuratesse het verschil kunt maken voor Aurobindo Pharma én de patiënt.

Profiel
 een afgeronde hbo-opleiding (Supply Chain gerelateerd);
 aantoonbare meerjarige ervaring met Supply Chain planning en handelslogistiek;
 een positieve instelling, je bent gedreven, weet je werk goed te organiseren en hebt een
probleemoplossende aanpak;
 communicatief sterk, aanhoudend, stabiel en resultaatgericht;
 een natuurlijk talent voor en behoefte aan het maken van analyses en het doen van verbetervoorstellen;
 zelfstartend, analytisch zeer sterk onderlegd, samenwerkingsgericht, houdt overzicht en legt gemakkelijk
contact;
 uitstekende vaardigheden in data-/spreadsheetsoftware (Excel) is een eis, goede kennis van ERP systemen,
zoals Oracle, geldt als pre;
 je hebt er zin in om je mouwen op te stropen in een hardwerkend en gezellig team, bent enthousiast,
zelfstandig en gaat voor het hoogst haalbare, iedere keer opnieuw;
 vloeiend in de Engelse en Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift.
Reactie
Geïnteresseerd? Stuur je curriculum vitae en motivatie, onder vermelding van referentienummer WS/18-055DD, naar Anneke den Hartog, info@derksenderks.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Anneke den
Hartog via 033 - 4728087. Een assessment kan deel uitmaken van de selectiemethode.
Wij hebben er bewust voor gekozen om de procedure door Derks & Derks B.V. te laten behandelen. Wij
vragen je jouw reactie aan Derks & Derks te richten.

