
 

 

 

 

Wij zoeken een: 

Medewerker Supply Chain 

Wie zijn wij? 

Bourgini is een Nederlands merk in klein huishoudelijke apparatuur dat in 2014 is gestart door 

de Familie Ouborg. Inmiddels is Bourgini gegroeid tot een gezond, internationaal merk. Het 

merk biedt een breed assortiment huishoudelijke apparaten en onderscheidt zich door haar 

innovatieve 'Dutch Design', uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, vakmanschap, 

betrouwbaarheid en spraakmakende marketingacties.  

Bourgini is een onderdeel van ‘Ouborg Company’, een commerciële onderneming die met 

meerdere bedrijven en merken (o.a. Bourgini, Princess Traveller en Princess Sportsgear) actief 

is in diverse markten.  

Functie omschrijving: 

Voor de functie MEDEWERKER SUPPLY CHAIN zoeken wij een enthousiaste en veelzijdige kracht 

met uitstekende plannings- en organisatie vaardigheden. In deze functie ben je 

verantwoordelijk voor het gehele inkoop- en logistieke proces en de opvolging hiervan tot aan 

de uitlevering aan de klant.   

Functie inhoud: 

• Verantwoordelijk voor juiste, tijdige en volledige verwerking van de inkooporders 

• Verantwoordelijk voor het gehele logistieke proces van jouw klantenportefeuille 

• Verantwoordelijk voor het logistieke proces rondom sampling 

• Verantwoordelijk voor het voorraadbeheer bij het externe warehouse 

• Affiniteit met het verder optimaliseren van de inrichting van het ERP pakket 

• Optimaliseren van de interne opslagruimtes en het beheer hiervan 

• Verantwoordelijk voor het bestelproces van reserveonderdelen (Customer Services); 

 

 



 

Functie eisen: 

• Een afgeronde MBO+ diploma in de richting logistiek 

• Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie 

• Kennis van en ervaring met Office 365. Indien je meer dan gemiddelde kennis hebt 

van Excel is dit een plus  

• Kennis van en ervaring met verschillende internationale levercondities (Incoterms) en 

transportmogelijkheden (boot, lucht, vracht); 

• Kennis van en ervaring met rapportage tools (MS Excel); 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Je bent stressbestendig en kan goed wisselen tussen prioriteiten.  

• Je bent communicatief vaardig  

• Woonachtig in (de omgeving van) Breda 

• 32-40 uur per week beschikbaar  

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt het leuk om te werken bij 

een familiebedrijf 

• Ervaring met ERP pakketten en bij voorkeur Multivers Groothandel van Unit4 is een plus 

Wij bieden: 

• Een veelzijdige en uitdagende fulltime baan 

• Een dynamische, ondernemende en fijne werkomgeving 

• Goede arbeidsvoorwaarden afgestemd op kennis, niveau en ervaring 

Solliciteren: 

Voldoe je aan bovenstaande criteria en denk je dat deze functie bij jou past? Stuur dan 

spoedig je motivatie met CV naar Bourgini ovv “Medewerker Supply Chain” via 

sollicitatie@bourgini.com 

 

* Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


