Als merchandise planner, demand planner of zoals wij het noemen bij HEMA;
stockplanner, ben jij in samenwerking met o.a. planners en categorie
managers verantwoordelijk voor een optimale beschikbaarheid van het
assortiment gifting in onze 750 winkels en het HEMA-distributiecentrum.
Vanachter je bureau in Amsterdam-Noord ben je de spil tussen leveranciers,
distributiecentrum en winkels.
Voor je eigen assortiment verzorg jij de bevoorrading van onze HEMAwinkels. Je bent ondersteunend aan de planner; ‘het financiële geweten’ en
bent bereid veel van deze collega te leren over de, soms complexe, processen
bij HEMA. Je signaleert knelpunten die er voor kunnen zorgen dat de
afgesproken KPI’s nu of in de toekomst niet gehaald worden
In deze functie plaats jij de orders bij leveranciers, alloceer jij de voorraad
naar winkels, onderhoud je de logistieke gegevens in het programma SAP en
maak je voorraad- en omzetanalyses.
Je hebt veel contact met de leveranciers, HEMA-winkels en het
distributiecentrum over de afstemming van de goederenstroom.
Verder neem je deel aan projecten op het gebied van de verbetering van de
supply chain.
Over de andere werkzaamheden die horen bij deze functie, praten we je
graag bij tijdens een gesprek.
Wat verwachten wij van jou?





Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur in
logistieke, bedrijfseconomische richting. Ook kandidaten met een
opleiding in de richting van supply chain management zijn van harte
welkom om te reageren;
Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring;
Als je eerder hebt gewerkt met een planningsysteem zoals SAP is dat
een pre.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, hands-on collega die het team komt
versterken. Jij bent flexibel ingesteld en kan jij je makkelijk aanpassen aan
verschillende omstandigheden.
Je bent enorm secuur, vindt het leuk om met cijfers te werken en kan goed
met Excel overweg. Deadlines zijn voor jou geen enkel probleem, deze
bewaak je goed en haal jij met gemak!
Echt HEMA
Al generaties lang maken wij het dagelijks leven van onze klanten leuker en
makkelijker. Zonder dat ze daar veel voor hoeven te betalen. We vinden
namelijk dat goede kwaliteit en een verrassend design voor iedereen
betaalbaar moet zijn. We zijn trots op onze 30.000 eigen producten en
diensten en stralen dat uit met 11.000 medewerkers in 700 winkels in 7
landen. Kom jij ons versterken
Locatie
Ons hoofdkantoor straalt onze HEMA-formule uit: fris, optimistisch,
toegankelijk en met de ons zo typerende eenvoud. Dat kantoor is bewust

letterlijk gebouwd bovenop waar we het allemaal voor doen: een échte HEMA.
Want ook hier staat de klant centraal. Ook onze interne klant. Dat doen we
vanuit booming Amsterdam-Noord.
Enthousiast en reageren?
Hebben we je enthousiast gemaakt? En meen je in het plaatje te passen? Dan
gaan we graag met je in gesprek. Solliciteren dan via www.werkenbijhema.nl

