Vendor Planner Marketing Materials (40 uur p/w)
Ter vervanging van ziekte zijn wij per direct op zoek naar een collega die voor minimaal 12 maanden de afdeling
Vendor Planning komt versterken. De afdeling Vendor Planning bestaat uit 6 personen en je bent werkzaam
voor de EMEA regio.









In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
de planning van de marketing materials voor de EMEA regio;
het intensief samenwerken met afdeling Sourcing en leveranciers;
de samenwerking met interne klanten (warehouse operations, inventory/change management,
EMEA/lokale marketing teams);
het gehele planningsproces vanaf demand planning tot aan ontvangst van de goederen in het
Distributiecentrum en het oplossen van alle voorkomende uitdagingen binnen het proces;
het plannen van de introductie van nieuwe marketing materials voor de markt;
het onderhouden van het planningsysteem (Oracle ASCP);
het ondersteunen en uitvoeren van procesverbeteringen en het implementeren van nieuwe
planningsmethodes- en systemen;
het rapporteren op het gebied van performance, planning- voorraaddata en kosten.

Ben jij de professional die we zoeken?
Je beschikt over een HBO logistieke opleiding en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen een
internationale, complexe en dynamische omgeving. Als Vendor Planner ben je analytisch sterk ontwikkeld en
beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Verder vinden wij het van belang dat je een
teamplayer en zelfsturend bent en daarnaast ben je klant- en servicegericht. Je bezit goede kennis van MS Office
(met name Excel) en hebt kennis van ERP en SRM systemen (Oracle ERP is een pre). Je beheerst de Nederlandse en
Engelse taal goed zowel in woord als in geschrift.
Zijn wij jouw ideale nieuwe werkgever?
Herbalife is opnieuw uitgeroepen tot een officiële Great Place to Work in 2017. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen dagelijks met plezier naar het werk gaat. Een positieve bedrijfscultuur, persoonlijke aandacht,
waardering, open communicatie, respect en collegialiteit staan hierbij centraal. Naast goede arbeidsvoorwaarden
bieden wij een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarin zelfontwikkeling hoog in het vaandel
staat.
Over Herbalife
Herbalife is een internationale, beursgenoteerde organisatie met een eigen ontwikkeling en distributie van
hoogwaardige producten ten behoeve van gewichtsbeheersing, sportvoeding en persoonlijke verzorging. Een
verkoopteam van meer dan 3 miljoen onafhankelijke members verkoopt Herbalife producten in meer dan 90
landen wereldwijd. In Venray is het EMEA distributiecentrum (EDC) gevestigd en met 260 medewerkers dragen we
zorg voor de distributie naar individuele members binnen Europa en naar andere Herbalife distributiecentra
wereldwijd. Neem een kijkje in ons distributiecentrum op http://bedrijf.herbalife.nl/herbalife-nederland.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV voor 10 januari 2018 naar jobsnetherlands@herbalife.com. Voor
verdere vragen kun je contact opnemen met Don Clephas, Manager Supply Chain Planning - EMEA, via
telefoonnummer 0478-556060. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.herbalife.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

