BRT is een jong, modern en goed uitgerust bedrijf te Maasmechelen. Wij maken stalen buizen voor diverse sectoren
en dit met een recent en performant productieapparaat. Samen met onze 45 medewerkers, zorgen we voor de
verdere afwerking van deze buizen tot afgewerkte producten. De voornaamste afzetmarkten zijn België, Duitsland,
Nederland en Frankrijk.

Wij wensen ons team te versterken met een (m/v)

VERANTWOORDELIJKE
PLANNING & LOGISTIEK
BRT is een kerngezond en gestaag groeiend metaalverwerkend bedrijf (45 medewerkers) met een omzet van €25M. BRT
zoekt een sterk profiel dat onze planning en logistiek ter harte neemt. Je komt terecht in een team van 7 bedienden waarbij
je verantwoordelijk bent voor de planning van de uitgaande transporten en de lakkerij. Op basis van wekelijkse meetings
worden de prioriteiten opgesteld en bekeken wat de klanten nodig hebben.
Functie: Je onderhoudt dagelijks contact met de klanten en zorgt ervoor dat de bevestigde levertermijnen worden
gerespecteerd en de logistieke flow zo vlot als mogelijk verloopt. Je contacteert elke dag onze vaste partners voor de
uitgaande transporten om de logistieke bewegingen door te geven. Tevens beheer je samen met de productieverantwoordelijke de planning van de poederlakkerij, ook dit in functie van de bevestigde leverdata. Door je regelmatige
contacten met de productiemedewerkers kan je mogelijke problemen vooraf goed inschatten en anticiperen. Je rapporteert
en overlegt rechtstreeks met de Plant Manager.
Profiel: • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een bedrijfsgeoriënteerde richting (logistiek of administratief) of
gelijkwaardig door ervaring • Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie • Je bent goed georganiseerd
en hebt een sterk analytisch vermogen • Je werkt klant- en resultaatgericht en bent een gedreven teamplayer • Naast een
perfecte kennis van het Nederlands is een gedegen kennis van het Duits noodzakelijk • Je kan goed overweg met het MS
Office Pakket (Outlook, Excel, Word, …) en met een ERP-programma. BRT werkt met MS Dynamics AX • Voeling met de
staalwereld en een productieomgeving vormen een pluspunt.
Ons aanbod: • Loonvoorwaarden in verhouding tot jouw ervaring en capaciteiten in een jong, stabiel en goed uitgerust
bedrijf dat in volle expansie is • De mogelijkheid om je verder te ontplooien in een optimale werksfeer waar inspraak
en initiatief worden aangemoedigd • Een goede basisondersteuning vanuit de bedrijvengroep, zowel producttechnisch
als organisatorisch.

INTERESSE? Ben jij dé man of vrouw die we zoeken? Neem dan contact
op met Stefan Talpe, mail jouw cv met foto naar stefan.talpe@brt.be
BRT nv, Rijksweg 555, B-3630 Maasmechelen. Tel: 0477/69 43 38.

