Onze opdrachtgever, AIC Europe BV in Weert, maakt onderdeel uit van
AIC S.A. in Polen, opgericht in 2001. Zij zijn uitgegroeid tot een gerenommeerd
specialist in het ontwerp, engineering en de fabricage van RVS en titanium
warmtewisselaars. In een sneltempo groeien zij met vestigingen door geheel
Europa. Met meer dan 900 medewerkers verdeeld over 3 locaties in Polen en
kantoren in Spanje, Italie en Engeland, 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 op HVAC gebied. 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. Om de groei van de organisatie verder vorm
te geven zoeken we voor AIC Europe (standplaats Weert) een

LOGISTICS
COÖRDINATOR
SPIL IN HET WEB IN EUROPA

DE FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor het logistieke proces waarbij de volgende taken tot je
werkzaamheden behoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken van de orderintake vanuit de Europese vestigingen
Support bieden aan transportplanning
Bewerken van prijslijsten en communicatie rondom transport
In samenwerking met vestigingen forecast opstellen
Communicatie met vestigingen in Europa
Vrachtbrieven & douanepapieren opstellen en verwerken
Bestellingen plaatsen en verwerken bij onze OEM’s en AIC SA
Facturen opstellen
Actieve bijdrage leveren aan werkbaar ERP-pakket

JE PROFIEL
• Je bent Mbo-geschoold, logistiek of bedrijfseconomisch
• Werkervaring in een internationale setting
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal zeer goed in woord en geschrift
• Franse of Duitse taal is een optie
• Co-worker, zowel nationaal als internationaal
• Ervaring met ERP-systeem (bij voorkeur InforLN)
• Ervaring in dynamisch, internationaal logistiek proces
• Koelbloedig en zonder ochtendhumeur
• Proactief en stressbestendig
• Je bent 32-40 uur/week beschikbaar.
AIC EUROPE BV
De mensen van AIC zijn professionals op hun vakgebied en willen deze kennis graag toepassen
en verspreiden. AIC is een jonge, groeiende organisatie en biedt daarom 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.
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