Wie komt ons team versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een

Medewerker Bedrijfsbureau (32-40 uur)
Bedrijfsprofiel Tribus
Tribus Group maakt mobiliteit mogelijk voor iedereen. We ontwerpen, innoveren en produceren geschikte mobiliteitsoplossingen om de wereld veiliger te maken. Tribus is een Nederlands bedrijf, opgericht in 1998 en werkt internationaal in
19 landen. De organisatie bestaat uit 40 gedreven medewerkers die optimaal presteren door een goede samenwerking en
open communicatie. De werksfeer is professioneel, maar ongedwongen met ruimte voor humor. Tribus zelf zet hoog in op
het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Zo hebben wij recent onze 100% elektrische minibus gelanceerd. Wij gaan voor
duurzaam en willen wereldwijd bijdragen aan de transitie naar Zero Emissie personenvervoer. Deel jij onze visie? Solliciteer!

Onze kernwaarden

INNOVATIE

DUURZAAMHEID

TOEWIJDING

BETROUWBAARHEID

De werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Je draagt zorg voor het productieplanningstraject in het ERP systeem in nauwe samenwerking met andere afdelingen.
Je voert voorbereidende werkzaamheden uit voor calculatie/stuklijsten, productie-orders, interne halffabrikaat-orders.
Je verzorgt een duidelijke werkplaatsinstructie en laat waar nodig tekeningen maken door de afdeling engineering.
Je bewaakt het gehele productietraject van productie-orders en begeleidt projectorders uitbesteed aan derden.
Het tijdig (laten) inkopen van benodigde materialen en het bewaken van levertijden en backorders.
Je draagt zorg voor het correct invoeren van de gegevens in het ERP systeem.
Afboeken en gereedmelden van interne orders.
Je ondersteunt de afdelingen Productie, Inkoop en Logistiek op het gebied van procesverbetering.

Je hebt…
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde MBO+ of HBO opleiding (technische) bedrijfskunde of vergelijkbaar.
minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
technisch inzicht en oplossend denkvermogen.
goede kennis van logistieke- en productieprocessen.
goede kennis van automatiseringssystemen, bij voorkeur IQ-Ridder ERP-systeem.
een grote mate van zelfstandigheid en kunt tegelijkertijd in klein teamverband werken.
een rijbewijs B en woont binnen de regio Utrecht.

Wij bieden:
•
•
•
•

Gezellig team, divers takenpakket
Prima salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring
Goed CAO en pensioen
Een dynamische en internationale werkomgeving

Proostwetering 71
3543AC UTRECHT

Solliciteer via:
Stuur je sollicitatie naar sandra@tribus.nl of stel je vraag
aan Sandra van Bemmel (HR Manager) via 030-6695020.

The Netherlands
+31 30 669 50 20

info@tribus-group.com
www.tribus-group.com

