White Crow Selection gaat op zoek naar Young Potentials in
Supply Chain.

Een exclusief traject waar je continue uitgedaagd en
gecoacht wordt?
Yes please!
Onze klant is een Belgisch productiebedrijf, met een internationale
klantenportefeuille. Zij hebben verschillende business units en hun
hoofdkantoren zijn gelegen te regio Lier.
Binnen hun Supply Chain Departement zijn zij op zoek naar een nieuwe
collega.
Als Young Potential zal je de logistieke werking van dit bedrijf en de
sector on-the-job ontdekken.
Je start in de magazijnen op de productiesite, waar je zowel
operationele als administratieve ondersteuning biedt.
Je leert zo de workflows, het ERP-pakket en belangrijke aspecten
kennen.
Ondertussen kom je ook in contact met verschillende departementen
van de firma en kunnen ze een volgende stap in je carrière bepalen.
Mogelijks gaat je voorkeur uit naar lange termijnplanning,
systeemtechnische functies, projecten, data management of misschien
wens je operationeler aan de slag te gaan.
Deze mogelijkheden bekijken we graag samen met jou.

Onze witte raaf…
Wij zijn op zoek naar iemand met een Master-diploma (specialisatie in
economie of logistiek).
Een eerste werkervaring is mooi meegenomen, maar geen must.
Deze opportuniteit is enkel interessant voor mensen die leergierig zijn
en die bewust kiezen om een stevige basis te leggen voor hun verdere
carrière.
De ideale kandidaat is gedreven, communicatief, analytisch en
resultaatgericht.
We zoeken iemand met potentieel om zijn of haar carrière verder te
ontwikkelen samen met dit groeiend bedrijf.

Onze klant biedt je:
Je krijgt een uitdagende rol in een dynamisch, groeiend bedrijf waar de
klant centraal staat en waar jouw inzet en input gewaardeerd worden.
Ze hechten veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling en je krijgt
uitgebreide opportuniteiten.
Je krijgt een aantrekkelijk salarispakket dat aangevuld wordt met
extralegale voordelen.

Om te solliciteren mail je je CV naar info@whitecrowselection.com met
de vermelding van de vacature.
Als je vragen hebt over deze vacature, aarzel niet om ons te
contacteren, aub: 0485/80.05.21 (Miguelle Remes)

By applying for this vacancy, you acknowledge that you have read and
accept the following conditions :
http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Interested? You would like to receive more information?
e-mail: info@whitecrowselection.com
phone nr: +32(0)485/80.05.21

Best regards,
White Crow Selection-team.

