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Vacature: Material Manager

Euroresins Benelux & Nordics

Over Euroresins

Euroresins is een van Europa’s grootste distributeurs van premium producten voor de Composieten
Industrie. Ons snelgroeiende netwerk van distributie bedrijven omvat reeds de Benelux, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen en Finland.
Euroresins biedt haar klanten producten van de hoogste kwaliteit en van vooraanstaande producenten
zoals Aliancys AG (voorheen DSM), BÜFA Composite Systems, United Initiators and 3A composites
Het Euroresins merk staat voor professionaliteit, premium product kwaliteit, hoogstaande technische
kennis en betrouwbare logistieke oplossingen. Euroresins is een one-stop-shop met een compleet
assortiment aan hoogstaande producten voor alle toepassingen in composiet.

De positie

Een groot deel van de Euroresins familie gaat binnenkort gehuisvest worden in ons kantoor in
Veenendaal, hier zit al een enthousiast team van klantgerichte professionals dat verder zal worden
aangevuld en daarom zijn we op zoek naar een dito collega die de rol van Material Manager Benelux &
Nordics wil gaan invullen.

Als Material Manager ben je verantwoordelijk voor:
· Beschikbaarheid van producten op basis van afgesproken service doelen, dus tijdig afroepen van

nieuwe materialen vanuit onze leveranciers
· Het totale voorraadbeheer in lijn met de gestelde doelen, dus zorg dragen dat de juiste

producten in de juiste hoeveelheid op voorraad liggen
· Data management in ons ERP systeem: SAP Business One (inslag/uitslag/opslag/kerndata)
· Dagelijkse functioneren van onze 3PL magazijnen en transport in Benelux en Nordics
· Dagelijkse functioneren van onze gelcoat kleurmachines in onze 3PL magazijnen
· Continue afstemming met onze verkoop organisatie over zaken als voorraad, logistiek, prijzen

en klantenservice
· Coördineren van eventuele product- en serviceklachten
· Support aan het centrale Operations team op gebied van Inkoop &Data-analyse
· Lokale aansturing van activiteiten op gebied van Veiligheid
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Ideale profiel
· Ervaren MBO+ er of startende HBO-er, met voorkeur in Supply Chain of Logistiek
· Accuraat, leergierig, zelfstandig maar wel een team speler, flexibel en met een positieve inslag
· Bezit de eigenschap om in een snel draaiende omgeving de juiste prioriteiten te stellen en de

rust te bewaren
· Bezit de eigenschap om processen te begrijpen en verbeteren
· Hoge service gerichtheid
· Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, elke aanvulling hierop is een pre
· Kennis en ervaring in Office (Excel) en ERP (SAP Business One) is een pre
· Affiniteit met de (chemische) producten is een pre
· Bereidheid om af en toe binnen Europa te reizen
· Mogelijkheden om door te groeien

De procedure en het contact
Voel je je aangesproken? Dan zijn we geïnteresseerd om je snel beter te leren kennen.
Mail een korte gemotiveerde brief en CV naar ondergetekende. Voor eventuele vragen of informatie,
neem dan aub contact op met Micha van Overbeeke, Managing Director Euroresins Benelux
(micha.overbeeke-van@euroresins.com)


