Teamleider Order Control
Bij Fokker Techniek draait het om één doel: het overtreffen van betrouwbaarheidsverwachtingen
om vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, in de lucht!
Als Global Independent Aerospace Service Provider creëert Fokker Techniek op maat gemaakte
oplossingen voor regionale, commerciële, VIP en special mission (militaire) vliegtuigen. Wij
ontwikkelen, onderhouden, repareren, upgraden en leveren hoogwaardige oplossingen voor
deze nieuwste generatie vliegtuigen. Fokker Techniek biedt hierbij engineering en modificatie
aan, en onderscheid zich door de expertise in vliegtuig re-deliveries, vliegtuig en component
onderhoud, VIP Completions en special missions. De unieke combinatie van OEM (Original
Equipment Manufacturer) (design) expertise en opgedane expertise op het vlak van VIP
Completions en militaire conversie maakt Fokker Techniek een unieke partner binnen de
luchtvaartindustrie. Fokker Techniek en zusterorganisatie Fokker Services zijn wereldwijd
aanwezig, met vestigingen in Europa, Azië en Amerika.
De functie
Als Teamleider Order control zal je leiding geven aan het team Order Control, 18 FTE
Functie omschrijving
Leidinggeven aan de afdeling “order control”.
Kerntaken:
• Inkopen van vliegtuig materialen op projecten, op tijd, tegen de beste prijs;
• Genereren inkoopresultaat;
• Bewaken orderstroom, escaleren & alternatieven aandragen bij problemen
materiaalleveringen;
• Logistieke analyse en onderhoud t.b.v. voorraden & bewaking voorraadhoogtes;
• Met de afdeling Procurement werken aan inkoop voordeel op Fokker Techniek projecten;
• Zorgen voor een juiste capaciteitsverdeling over de projectgroepen heen;
• Het houden van beoordeling en functioneringsgesprekken;
• Stuurt op KPI’s.
Functie-eisen
• HBO niveau;
• Ervaring met leiding geven;
• Kennis en ervaring met logistieke systemen;
• Engels in woord en geschrift;
• Ervaring met MS office, Word en/of Excel.
Naast deze bagage heb je overtuigingskracht, ben je flexibel, communicatief vaardig, positief
ingesteld en altijd op zoek naar een oplossing.
Wat zit er voor jou in?

•
•
•
•

Aantrekkelijk salaris afhankelijk van je ervaring;
27 - 29 vakantiedagen + 13 ADV dagen, bij fulltime werkzaamheden;
Alle voorwaarden die samenhangen met de CAO Metalelektro;
Veel ruimte voor ontwikkeling en opleiding zowel binnen de organisatie als persoonlijk.
Je komt te werken in een groeiend team binnen Fokker Techniek,.

Reageren?
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, en wil je graag solliciteren? Neem dan contact op met
onze recruiter Didier Soesman op het emailadres didier.soesman@fokkerservices.com of op het
telefoonnummer: +31 (6) 51878728

