Sourcing & Logistics Officer
Energia Pharma Services (www.energiapharma.be), gevestigd in
Turnhout, is een dynamisch en innovatief bedrijf dat zorgt voor
registratie, distributie en promotie van farmaceutische producten
in Sub-Sahara Africa. Energia Pharma Services is een Belgische
familiale holding, met meer dan 25 jaar ervaring.
Om de verdere groei te ondersteunen is Energia Pharma Services op zoek naar een Sourcing &
Logistics Officer om het gemotiveerde Sourcing & Logistics Team te versterken en de optimale
werking van de productie en logistieke keten te garanderen.
Wat mag jij verwachten:
Ben jij enthousiast en leergierig met uitgesproken interesse in een cruciale logistieke functie? Dan
onthalen we je graag in ons gemotiveerde team met onderstaand takenpakket dat op jou wacht:
 Samen met je collega’s streef je een optimale werking van de productie- en logistieke
processen binnen de Energia groep na.
 Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen en opvolgen van orders bij verschillende contract
manufacturers (CMO’s) alsook de volledige organisatie en afhandeling van de bijhorende
transporten tot in ons centraal magazijn.
 Je staat in voor een gedetailleerde controle en opvolging van alle bijhorende documentatie
(factuur, paklijst, kwaliteitsdocumenten, ...).
 Je waakt mee over de veiligheidsstock en houdbaarheid van de goederen in functie van de
stockniveaus.
 Je rapporteert aan de Global Supply Chain Manager.
Wat wij verwachten:
Bachelor in Economie, Supply Chain, Logistiek of vergelijkbaar door ervaring
Je bent een teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te werken.
Als stressbestendige duizendpoot weet je steeds het overzicht te bewaren.
Naast je uitstekende kennis van het Nederlands heb je ook een zeer goede kennis van het
Engels en is kennis van andere talen een troef.
 Microsoft Office kent geen geheimen voor jou.
 Een eerste ervaring met een ERP-systeem en basiskennis van Power BI tools zijn een plus.






Wij bieden je:
Bij Energia Pharma ga je aan de slag in een groeiende familiale en internationale onderneming
(gelegen in een filevrije omgeving) die mensen stimuleert zich volledig te ontplooien, zowel
professioneel als sportief.
Je komt terecht in een functie met de nodige verantwoordelijkheid en afwisseling waarbij je samen
met je collega’s het spilfiguur in ons logistieke web vormt.
Je kan rekenen op een voltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijk verloningspakket
aangevuld met extralegale voordelen en dit binnen een 39-uren stelsel. Hierdoor bouw je per jaar 6
aanvullende vakantiedagen op.
Interesse:
Stuur je kandidatuur naar jobs@energiapharma.be

