Spare parts &
Logistics
Medewerker

AIC Europe B.V. in Weert, maakt onderdeel uit van AIC S.A. in Polen, opgericht in 2001. Zij zijn snel
uitgegroeid tot een gerenommeerde specialist in het ontwerp, de engineering en de fabricage van RVS en
titanium warmtewisselaars. In een sneltempo groeien zij met vestigingen door geheel Europa. Met meer
dan 900 medewerkers en drie productielocaties in Polen loopt AIC voorop op het gebied van
geavanceerde warmteoverdrachtsoplossingen.
Met bewezen designproducten, "geen compromis op kwaliteit" houding en geautomatiseerde
productieprocessen, zijn zij in staat om de meest complexe en technologisch geavanceerde projecten uit
te voeren. De huidige focus van AIC is de condensatietechnologie. AIC is erin geslaagd zich te vestigen als
expert op dit gebied met honderdduizenden condenserende warmtewisselaars die momenteel werkzaam
zijn in het veld. AIC gebruikt de meest geavanceerde ontwerp- en productietechnieken.
Kenmerkend voor systemen van AIC zijn: aanzienlijke kostenbesparingen, hoge kwaliteit en kortere
productontwikkelingstijden. De kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op het vervullen van de verwachtingen
van de klant, tevredenheid van het personeel en het nastreven van de nieuwste technologieën. Op basis
hiervan gaan zij de meest ongewone en uitdagende projecten aan.
Sinds dag één is AIC betrokken bij maatwerkoplossingen die flexibiliteit en toewijding aan zelfs de meest
complexe en gediversifieerde klantvereisten bewijzen. Omdat ze West-Europa willen veroveren vanuit
Nederland, en we daarvoor natuurlijk een top spare-parts service en magazijn voor nodig hebben in Weert
zoeken we een
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die aan de wieg wil staan van een mooi magazijn.

Je functie
In Weert wordt het logistieke centrum ingericht voor West-Europa. Omdat we aan het
begin staan van de oprichting van het distributiecentrum, is het in jouw handen om er
een effectief en efficiënt centrum van te maken. In Weert komt de bulk vanuit de
fabrikanten binnen, deze wordt omgepakt, ingeboekt en gereed gemaakt voor
distributie naar de filialen in Europa. In deze functie ga je het voorraadbeheer en
distributie van AIC voor Europa organiseren. Je zorgt voor een optimaal
voorraadbeheer, representatief magazijn en een kloppende administratie. Je spreekt
levertijden af met de klanten en zorgt voor de distributie. Het logistieke centrum is in
voorbereiding en zal na de zomer operationeel dienen te zijn. Daarna kan de verdere
groei gerealiseerd gaan worden!
Je profiel
Je hebt een logistieke opleiding op Mbo-niveau afgerond en ca. 5 jaar ervaring in een
zelfstandige logistieke functie. Je hebt ervaring met logistieke softwaresystemen,
beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je vindt het een
uitdaging om het logistieke proces zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen en zorgt
voor een optimale coördinatie van de spare-parts leveringen. Je bent de
contactpersoon voor de (B2B-) filialen in Europa dus ook communicatief ben je het
visitekaartje naar je collega’s in de andere landen. Je hebt ervaring met de
administratie die nodig is om de pakketten te voorzien van de juiste
exportdocumenten en je organiseert de verzending zelf. Vind je het leuk om je hoofd
te gebruiken, processen in te richten, te verbeteren maar ook zelf het magazijn te
beheren?? Dan is dit je droombaan!
AIC Europe BV
De mensen van AIC zijn professionals op hun vakgebied en willen deze kennis graag
toepassen en verspreiden. Als je nieuwsgierig bent naar technische mogelijkheden en
verbeteringen; pas je perfect in dit team! AIC is een jonge organisatie met veel kennis
en biedt daarmee volop doorgroeimogelijkheden. AIC biedt veel vrijheid en de
teamspirit is nadrukkelijk aanwezig. De locatie in Weert is een spiksplinternieuwe
locatie, voorzien van alle moderne werkmaterialen en faciliteiten.
Interesse?
LINKX HR Management is de extern HR Manager voor AIC Europe BV en mag in deze
rol de werving- en selectieprocedure uitvoeren. Heb je interesse in deze functie of wil
je meer weten? Stuur je cv naar Imke Segers, imke@linkxhr.nl of bel naar 06 – 513 68
465. Voor meer algemene bedrijfsinformatie; www.myaic.eu. Uiteraard worden
sollicitaties vertrouwelijk behandeld.

