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Rendapart is een bedrijf gevestigd in Aalst dat gespecialiseerd is in de productie en verpakking van 
organische en organo-minerale meststoffen. Het is een financieel sterk en bloeiend familiebedrijf met 
een jarenlange traditie dat continu nieuwe productietechnieken introduceert en aan productinnovatie 
doet. Het welbekende merk VIANO biedt een volledig spectrum aan van tuinproducten, meststoffen 
(enkelvoudige en samengestelde), grondverbeteraars, potgronden, bodembedekkers enz.  

 
Jouw taken 

De SCM staat in voor de vlotte werking van het logistieke apparaat en het behalen van de afgesproken doelstellingen.  

Stuurt zijn team aan, conform met de waarden van het bedrijf en zorgt voor gegarandeerde prestaties en een veilig en aangenaam 
professioneel werkklimaat.  

Optimaliseert mee de logistieke kosten. 
Stelt verbeteringstrajecten en investeringsvoorstellen voor in samenwerking met de teamleden . Volgt de logistieke KPI’s adequaat op.  

Wat verwachten we van jou in deze functie? 
ü Doelstellingen voorstellen en afspreken  
ü Veiligheid en optimale werkomstandigheden voor de medewerkers garanderen  

ü Opvolgen van KPI’s en bijsturen  
ü Genereren planning ondersteund door het APS systeem  
ü Kwaliteit van de eindproducten/leveringen garanderen  
ü Afroep en receptie grond, hulpstoffen en handelsgoederen  
ü Voorraadbeheer nauwgezet opvolgen  
ü Implementatie van goedgekeurde projecten  
ü Uitwerken van verbeteringsvoorstellen  
ü Optimale samenwerking met de andere afdelingen binnen het bedrijf verzorgen  
ü Samen met het IT team software oplossingen kiezen en implementeren voor de supply chain  
ü Rapporteert hiërarchisch aan Operations Manager  
ü Werkt nauw samen met productie, aankoop en verkoop  
ü Aan deze functie rapporteren magazijn operators  

Je profiel 
Naar wie zijn we op zoek? 

ü Bachelor diploma in logistiek of equivalent door ervaring  
ü Ervaring in een industriële omgeving  
ü Courante IT kennis  
ü Talenkennis : Nl , En , Fr, De (optioneel)  
ü In staat meningsverschillen te managen en te begeleiden tot win/win situaties.  
ü Bouwt netwerken intern en extern op professionele wijze uit  
ü Resultaatgericht  
ü Schoolt zich regelmatig bij  

Wat bieden wij jou? 

ü Uitdagende en boeiende functie in een gezonde en sterk groeiende KMO. 

ü Interne trainingen 

ü Aantrekkelijk salaris aangevuld met maaltijdcheques + hospitalisatieverzekering + 13de maand 

ü Je komt terecht in een familiale onderneming in volle groei! 

ü Bovenop je 20 wettelijke dagen, komen nog eens 12 ADV-dagen erbij (40-uren werkweek) 

Geïntresseerd in deze functie?  

Stuur nu jouw CV en motivatiebrief naar:  

hello@viano.be 


