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:

Logistiek Verantwoordelijke
Je bent verantwoordelijk voor het on time/in full beleveren van onze internationale klanten door pro-actief te coördineren met
internal sales en alle produktie-afdelingen, en door rechtstreeks leiding te geven aan de eindafdelingen kitting en verzending.
Je functie:
Je vormt de brug tussen het rail projects team en het logistics team en speelt in beide een cruciale rol.
Op basis van de produktieplanning en de aan klanten bevestigde leverdata sta je in voor de capaciteitsplanning
van de kitting-afdeling, en van de logistieke activiteiten verzending en laden van vrachtwagens.
Je stuurt rechtstreeks deze afdelingen aan en coacht hierbij 10 medewerkers/operatoren, waarbij je hun
werkzaamheden superviseert volgens de Hydro richtlijnen inzake veiligheid, kwaliteit, milieu en orde & netheid.
Je zorgt voor duidelijke en efficiënte informatiedoorstroming naar de werkvloer van informatie zoals planning en
prioriteiten, verzendingsinstructies en verpakkingstekeningen.
Je handelt alle processtappen in ERP af, volgt de periodieke inventaris op en het verzekert een correcte en up-todate stock in het systeem.
Je controleert het verbruik en de doorstroming van het verpakkingsmateriaal, en je voorziet alle produktieafdelingen van het nodige verpakkingsmateriaal.
Je analyseert, stroomlijnt en optimaliseert mee de supply chain en helpt projectmatig de tools en processen te
creëren of te verfijnen die de efficiëntie van je afdeling bevorderen.
Je bent backup voor de transportplanner, waarmee je nauw samenwerkt.
Je profiel:
Je hebt een hogere opleiding en bij voorkeur operationele ervaring in een polyvalente, leidinggevende logistieke
functie
Je bent proactief en je bezit een sterk probleemoplossend vermogen, waarbij je nieuwe ideeën en technieken
weet toe te passen.
Je beschikt over een sterk ruimtelijk en technisch inzicht.
Je bent communicatief (liefst ook in F en E), in staat om autonoom een flink team aan te sturen en zelfstandig
beslissingen te nemen.
Je beschikt over een goede kennis van Office (Word, Excel,…)
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 0477 328534. Je kandidatuur wordt snel, discreet
en Covid-proof behandeld.
Bezoek onze website: www.hydro.com

