VACATURE: PARTS DELIVERY SPECIALIST (0,8 FTE)
WAT GA JE DOEN?
Als Parts Delivery Specialist ben jij onderdeel van de Parts Delivery afdeling, bestaande uit 9
medewerkers, waarvan er 4 werkzaam zijn in het onderdelenmagazijn en 5 op kantoor. De juiste
onderdelen op het juiste moment op de juiste plaats, dat is waar deze afdeling om draait. We
behandelen orders voor onze eigen werkplaats, voor klanten van Bolier en voor de klanten van
twee andere MaK-dealers; Pon Power Denemarken en MaKmed in Frankrijk. De afdeling wordt
gekenmerkt door een nuchtere ‘hands-on’-mentaliteit en een sterke teamgeest: samen zorgen we
ervoor dat het schip weer zo snel mogelijk (door) kan varen!
WAT VRAGEN WE VAN JOU?
Als Parts Delivery Specialist verwerk je inkomende orders administratief en zorg je dat de klant
op tijd krijgt wat er is besteld. Ook plaats je bestellingen bij onze leverancier in Duitsland. Je
werkt nauw samen met het magazijn waar de door jou behandelde orders worden gepickt,
verpakt en verstuurd. In je werk bepaal je zelfstandig de prioriteiten, waarbij je rekening houdt
met de urgentie van de order.
AANVULLENDE EISEN & COMPETENTIES:
- Minimaal opleidings- en denkniveau: MBO (administratief)
- Computervaardigheid (MS Office, ervaring met Navision is een pré)
- Goede beheersing van de Engelse taal
- Je hebt een klantgerichte mentaliteit
- Je werkt zeer nauwkeurig en let op details
- Je kan gestructureerd en onder druk werken
- Je hebt een positieve instelling en vindt het leuk om samen te werken
- Je bent goed in het organiseren van je eigen werk en neemt zelf initiatief
- Affiniteit met de maritieme industrie is een pré
- Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische en no-nonsense
omgeving, waarbij geen dag hetzelfde is. Daarnaast ontvang je een:
- Marktconform salaris;
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Royale verlofdagen: 27 vakantiedagen en 13 ATV (op basis van een volledig
dienstverband), CAO Metalektro
- Veel eigen verantwoordelijkheden bij een bedrijf met een hands-on mentaliteit;
- Training en opleiding en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Contact informatie
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deze functie kun je contact opnemen met Tammy
Bailey (HR Manager) via telefoonnummer +31(0)78 61 64 111 of stuur een mail
naar tbailey@bolier.nl

