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Supply Chain Supervisor 

 

Ons team bij EUROPOWER Generators ontwerpt en maakt machines die 

elektriciteit opwekken.  Europower stroomaggregaten worden gebruikt 

op alle plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is. We leveren die 

stroomaggregaten in meer dan vijftig landen via b2b partners. Onze eindklanten en onze distributiepartners 

hebben een zeer hoog vertrouwen zowel in ons product, de Europower stroomaggregaten, als in ons bedrijf en 

de diensten die we aanbieden. 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

Organiseren – optimaliseren - coördineren  

• Je bent verantwoordelijk voor het volledige Supply Chain proces binnen Europower Generators. 

• Je staat aan de basis van de Supply Chain strategie en verzekert de concretisering hiervan door het 

identificeren, uitwerken en implementeren van de geschikte organisatie, infrastructuren, processen, 

systemen en technologieën.  

• Je ondersteunt bij aanvang de implementatie van een nieuw ERP-systeem en neemt de functionele 

leiding over verschillende activiteiten binnen het Supply Chain proces (o.a. voorraad-, magazijn- en 

aankoopbeheer, inbound & outbound transport, planning, …) 

• Je analyseert de stockbehoeftes a.d.h.v. een forecast, historische data en feedback van het Sales team 

• Je bepaalt de aankoopstrategie van technische onderdelen op basis van de forecast en de huidige 

stockposities. 

• Je volgt de markttendensen en prijsevoluties nauwgezet op en gaat op zoek naar nieuwe leveranciers in 

functie van de beste service, kwaliteit en prijs 

• Je onderhandelt nieuwe contracten en evalueert de progressie en kwaliteit van de geleverde service 

• Je onderhoudt een goede relatie met je leveranciers 

• Je vervult, samen met een team van 8 Supply Chain medewerkers die je coachend aanstuurt, de centrale 

rol in het Supply Chain beleid 

• Je volgt de prestaties van je medewerkers op en stuurt bij waar nodig 

• Je bent verantwoordelijk voor het hele magazijn. De hoofdmagazijnier rapporteert rechtstreeks aan jou. 

• Je ondersteunt de COO bij de opmaak van het globale aankoopbeleid, vertaalt dit naar operationele 

doelstellingen, beleidsprocedures en aankoopplannen en ziet toe op de uitvoering en voortdurende 

optimalisatie. 

• Je bent verantwoordelijk voor de aankoop en opvolging van alle uitbestedingswerken.  

• Je bent de coördinerende schakel tussen engineering, productie, verkoop en after-sales.   

• Je volgt de planning op en zorgt dat de zaken tijdig en goed gedaan zijn. Je staat in contact met de 
leveranciers om zo alles verder in goede banen te leiden. 

• Je werkt KPI’s uit die een inhoudelijke en stipte opvolging van het Supply Chain proces toelaten en je 
verzorgt de nodige rapporteringen hieromtrent. Je formuleert adviezen en verbetervoorstellen met het 
oog op een continue verbetering van de processen, de kwaliteit, de kost en de service. 

• Je rapporteert aan de COO  
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Jouw profiel 

Oplossingsgericht – intrapreneur - teamplayer 

• Je hebt een Bachelor- of Masterdiploma behaald in een economische of logistieke richting 

• Een sterk technisch commerciële affiniteit en een leidinggevende ervaring in Supply Chain zijn een must 

• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, denkt oplossingsgericht en hebt affiniteit met ERP-
toepassingen en MS Office. 

• Je durft zaken kritisch te bekijken, beslissingen te nemen en change te initiëren 

• Je weet plan- en projectmatig te werken 

• Je houdt van een open en transparante communicatie, beschikt over een goede portie 
overtuigingskracht en geniet van het in dialoog gaan met anderen 

• Je bent een echte people manager, kan vlot een team inspireren, coachen en aansturen 

• Je kan strategisch meedenken om zo de juiste oplossingen aan te bieden 

• Je denkt klantgericht, pro-actief en oplossingsgericht 

• Je kan steeds je helicopterview behouden 

• Je bent sterk in onderhandelen en het opbouwen van relaties 

• Je bent leergierig, gedreven en enthousiast om ook onze producten te leren kennen 

• Je hebt overtuigingskracht 

• Je bent communicatief sterk 

• Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, Engels en Frans   

 

Aanbod 

groeiend bedrijf - afwisseling 

Bij EUROPOWER Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun groei.  Je komt 
terecht in een dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid gewaardeerd worden.  
Vertrouwen in onze mensen is een van onze belangrijkste waarden. 
Wij bieden je de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie.  Daarnaast bieden we je 

een vast contract, een marktconform salarispakket en diverse extralegale voordelen. 

 
 

Geïnteresseerd? 

Verstuur je sollicitatiebrief samen met CV  

Via e-mail: kVA@europowergenerators.com  

Per brief:  EUROPOWER Generators  

t.a.v. Brenda Berden 

Tegelrijstraat 175 

Industriezone 1019 

B - 3850 Nieuwerkerken 

 

Contactgegevens EUROPOWER Generators bvba:  

tel +32(0) 11 58 61 61   -  www.EUROPOWERGenerators.com 

mailto:kVA@europowergenerators.com
http://www.europowergenerators.com/

