Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel. Wij voeren daarbij bekende eigen
merken als Beddinghouse en Kardol en licentiemerken als Auping, Oilily, Rivièra Maison en VT
Wonen. Bedding House profileert zich in de B2B-markt, in binnen- en buitenland en wil voor haar
klanten een totaalleverancier zijn op het gebied van slaaptextiel. Klanten kiezen voor Bedding
House vanwege haar sterke commerciële en vernieuwende concepten en haar klantgerichtheid.
Bedding House streeft ernaar om haar klanten compleet te ontzorgen. Tot onze klantenkring
behoren grote gerenommeerde (online) retailers.
Voor ons groeiende bedrijf zoeken we naar extra versterking van een:

Demand Planner
Afdeling Inkoop |Lisse |38 uur | vast
De functie:
De demand planner maakt onderdeel uit van de inkoopafdeling. Jouw hoofdverantwoordelijkheid
is het beheren van het productassortiment Never Out of Stock (NOS) Bedtextiel. Je bent onderdeel
van het NOS team. Je staat in nauw contact met, inkoop, supply chain planning en de
demandplanner van de klant. Je informeert de betrokken over de beschikbaarheid van goederen
en signaleert knelpunten. Je maakt voorstellen om de inkopen aan te sluiten op de verwachtingen
van de klanten en optimalisatie van de voorraadstanden. Het handhaven van een perfecte
leverbetrouwbaarheid is hierin essentieel.
Dit doe je door:
 Het analyseren van prognoses en verkoopcijfers
 Het maken van inkoopordervoorstellen
 Het maken van afroepvoorstellen gereed product toeleveranciers
 Het optimaliseren van voorraadniveaus
 Het bijdragen aan optimalisatie leverbetrouwbaarheid
 Het actief monitoren en bijsturen van doorlooptijden inkooporders.
 Het maken van beschikbaarheidsrapportages
Jouw profiel:
 Afgeronde HBO / WO opleiding bij voorkeur in logistiek, bedrijfskunde of supply chain
management
 1-5 jaar werkervaring in demand planning
 Sterk analytisch vermogen
 Je bent een ster in Microsoft Excel
 Je hebt ervaring met ERP systemen, pré ervaring met SAP
 Pré ervaring met WMS (Warehouse Management System)
 Je bent vloeiend in Engels in zowel woord als geschrift
 Je spreekt de Nederlandse taal (voertaal binnen het bedrijf is Nederlands)



Je ben communicatief sterk

Jouw eigenschappen:
 Je hebt een stevige persoonlijkheid
 Je bent gek op cijfers
 Je bent accuraat
 Je bent een doorzetter en geeft niet snel op
 Je werkt graag in een dynamische omgeving
 Je werkt graag in een teamverband
 Je bent een proactief ingesteld.
 Je hebt een hands-on werkinstelling
 Je kunt goed omgaan met druk en tegenslag.
 Je hebt een flexibele werkinstelling
 Je kan goed omgaan met veranderingen
 Je denkt in creatieve oplossingen
Wat wij bieden?
Bij ons heerst een fijne werksfeer; collegialiteit en het samenwerken met de verschillende afdelingen
van het bedrijf zijn essentieel en zeer gewaardeerd. Wij bieden een passend salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kan hierbij denken aan flexibele werktijden.
Indien je vragen hebt over de functie dan kun je via e-mail contact opnemen met Sheng Lao,
manager Inkoop via Sheng.Lao@beddinghouse.com.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan: Afdeling HR, e-mail:
solliciteren@beddinghouse.com, Vennestraat 8, 2161 LE Lisse.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

