Order Fulfillment Specialist

Ford Nederland - Order Fulfillment Specialist
Ford Nederland B.V. is importeur van Ford in Nederland. Vanuit het hoofdkantoor in Amstelveen
wordt het netwerk van Ford dealers ondersteund en wordt de bewerking van de Nederlandse markt
geregisseerd. Zowel personenwagens, bedrijfswagens als onderdelen en accessoires vinden hun weg
naar de klant in nauwe samenwerking met de dealerorganisatie.
Ford is klaar voor de toekomst en wil zich verder onderscheiden op het vlak van mensen, producten
en diensten. De brand promise “Bring on Tomorrow” zal de komende jaren staan voor het verdere
succes en de doorontwikkeling van Ford. Help jij mee met het verder uitbouwen van dit succes?

Werken bij Ford Nederland betekent deel uitmaken van een toonaangevend bedrijf waar de ruimte
geboden wordt om jezelf te ontwikkelen en waar het beste uit iedere medewerker halen centraal
staat. Dit levert je niet alleen veel voldoening op maar ook:

• Een carrière binnen een internationaal wereldconcern;
• Een uitstekend salaris;
• 13 ADV dagen, een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en een goed pensioen;
• Flexibiliteit in werktijden en thuiswerkmogelijkheden.
• Werken binnen een klein en persoonlijk team en een sterke en dynamische organisatie;

Je wordt in deze brede en uitdagende rol verantwoordelijk voor de stroom van nieuwe
personenauto’s vanaf de fabriek tot aan het Nederlandse dealernetwerk.

Hierbij:
• Bewaak je de productbeschikbaarheid en voorraadniveaus in relatie tot de (verkoop-) prestaties
van Ford Nederland;
• Word je verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van relevante rapportages op het
gebied van voorraad, verkoopprestaties, marktcijfers- en ontwikkelingen en overige aanverwante
facetten van de automotive.
• Zorg je voor een efficiënt transport en heldere communicatie omtrent transport/ schades/
vertragingen naar diverse stakeholders (zowel intern als extern);
• Weet je het voorraadbeheer en levertijden te optimaliseren, zowel op het gebied van aantallen als
specificaties;
• Monitor je de prestaties van transporteurs (oa efficiency/ kwaliteit/ flexibiliteit) en het vertaal je dit
naar procesverbeteringen;
• Ondersteun je het team op commercieel-administratieve wijze in contacten met
leasemaatschappijen, rentalmaatschappijen, het dealernetwerk en fleetowners;
• Heb je ondersteunende rol met betrekking tot de sales forecast van Ford Nederland;
• Heb je veel contact met andere afdelingen binnen het Nederlandse en Europese hoofdkantoor.
Voor een succesvolle invulling van deze rol:
• Beschik je over een HBO werk- en denkniveau en heb je je eerste stappen in je carrière gezet;
• Ben je toe aan volgende stap waarin je een verdiepingsslag kunt maken en je verder kunt
ontwikkelen;
• Is het geen vereiste dat je kennis hebt van automotive distributiemodellen;
• Ben je analytisch sterk, ben je een ster in Excel en heb je gevoel voor logistieke processen;
• Kun je hoofd- van bijzaken scheiden en ben je in staat om de dagelijkse workflow te toetsen aan
efficiency;
• Ben je flexibel en veranderingsbereid;

• Ben je samenwerkingsgericht en positief ingesteld én kun je je goed uitdrukken in zowel de
Nederlandse als de Engelse taal;
• Ben je bovenal te omschrijven als een potential met een gezonde dosis ambitie en de natuurlijke
drive om je zelf te ontwikkelen!
Ben jij dé kandidaat voor deze rol?
Stuur je CV en motivatiebrief naar Anouk Tankink-Engelbertink, HR Manager. Contactgegevens:
Email: aengelb4@ford.com
Tel. (+31)205044790

