FRANKLIN OFFSHORE EUROPE BV
Franklin Offshore Europe BV is een
toonaangevende internationale
leverancier van staalkabels,
staalkabelstroppen, ankers,
ankerketting en accessoires, veelal
gebruikt in de offshore-, constructie-,
offshore wind- en
scheepsbouwindustrie.
Onze expertise is de productie van
heavy-lift, cable laid & flemish-lock
stroppen, het installeren van
staalkabels en staalkabel stroppen en
het beproeven en certificeren van alle
soorten hijsmiddelen onder de haak.
Wij zijn een internationaal opererend
bedrijf met vestigingen verspreid over
8 landen en meer dan 500 werknemers.

Logistiek Coördinator
Wie zoeken we?
Een logistiek coördinator die het team in onze vestiging in Rotterdam kan aansturen.
Wat ga je doen;
•
Aansturen, motiveren en coachen van logistiek personeel
•
Monitoren van alle lopende en toekomstige transporten
•
Monitoren van kwaliteit en kwantiteit van verzonden en ontvangen goederen en transporten
•
Optimaliseren van fysieke logistieke stromen
•
Bijspringen op de werkvloer wanneer de omstandigheden daarom vragen
•
Administratieve verwerking van leveringen en bijhouden van magazijnvoorraden

Wat zoeken we in jou?
•
Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de commercie)
•
Ervaring in de logistiek is een pré
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
•
Je bent analytisch ingesteld en goed in het maken van verbinding tussen de afdelingen van de
organisatie
•
Je bent woonachtig in de omgeving van Rotterdam
•
Benodigde competenties; accuraat, stressbestendig, initiatief nemend, oplossingsgericht, het zijn van
een teamspeler
Wat hebben wij jou te bieden?
Een uitdagende functie, met doorgroeimogelijkheden, in een jong en energiek team op de mooiste locatie van
de Heijplaat in Rotterdam.
Hebben wij jou interesse gewekt?
Zie jij jezelf als het visitekaartje van Franklin Offshore Europe en heb jij zin om een nieuwe uitdaging aan te
gaan? Neem contact op via jobs@franklineurope.nl met jouw CV en motivatiebrief.

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

