Hydro is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de aluminiumindustrie en stelt méér dan 35.000 mensen te werk in 40
landen. Volledig geïntegreerd en met meer dan een eeuw ervaring in hernieuwbare energie, technologie en innovatie zet
Hydro zich in om de leefomgeving van zijn klanten en gemeenschappen te verbeteren en een duurzame toekomst te
creëren met innovatieve aluminiumoplossingen. De business area ‘Extruded Solutions’ telt 7 nauw samenwerkende
fabrieken in de Benelux, waar de uitdagingen en loopbaanmogelijkheden nagenoeg eindeloos zijn.
Bij Hydro in Lichtervelde, met z’n 400 medewerkers, focust Precision Tubing zich op de ontwikkeling en productie van
hoogfrequent gelaste buizen enerzijds, en Extrusions op grote, brede en lange extrusieprofielen anderzijds. Met een
groeiende inzet op projecten met hoge toegevoegde waarde zorgen we voor klantspecifieke oplossingen gebaseerd op
maatwerk en aangevuld met mechanische bewerkingen, assemblage en logistieke services. Voor deze snelgroeiende plant
zoeken we een (m/v) nieuwe collega:

Desk Sales Rail - Projects
Je functie:
-

Je volgt elk project voor onze Rail business op vanaf de bestelling tot en met de laatste levering.
Je analyseert elke bestelling en creëert de nodige bestanden en producten in ons ERP systeem voor een optimale
logistieke flow: artikelen, prijzen, leveringstermijnen,...
Je volgt nauwgezet de interne orders op en plant/coördineert samen met de productie- en logistiek-organisatie
teneinde de met de klant gemaakte afspraken qua levering te respecteren.
Je organiseert indien nodig speciale transporten of andere acties om de levertermijnen te realiseren.
Je beheert de financiële en logistieke afhandeling van klachten
Je staat voortdurend in contact met de klant en reageert alert op bijkomende vragen, problemen, afwijkingen van
het leverschema,...
Je neemt deel aan verschillende technisch-commerciële projectmeetings en je rapporteert aan de Project
Manager Rail.

Je profiel:
-

Je hebt een bachelor opleiding en je hebt eventueel reeds enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie
(project management, customer service, planning, logistiek,...) in een bij voorkeur technische omgeving.
Je bent in staat om zeer autonoom te werken, en om het overzicht te houden bij het beheren van verschillende
projecten tegelijk.
Je bent hands-on, neemt makkelijk initiatief en je bent stressbestendig.
Je functioneert in een internationale omgeving, zowel naar collega’s als naar klanten toe is talenkennis belangrijk.
Je spreekt en begrijpt uitstekend Frans en Engels.

Ons aanbod:
-

Een zelfstandige en uitdagende functie met een grote verantwoordelijkheid binnen een dynamisch en
internationaal kader.
Je werkt in een informele, resultaatgerichte omgeving.
Een competitief salarispakket en aantrekkelijke voordelen die je inzet en ervaring valoriseren.
Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van een multinational, wereldleider in zijn domein.

Interesse ? Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be of via 0474/83 77 64. Je kandidatuur wordt snel,
discreet en Covid-proof behandeld. Bezoek onze website: www.hydro.com

