Wij zijn op zoek naar jou
Senior Demand and Supply Planner
FULLTIME
Mylan B.V. in Amstelveen

Onze afdeling Supply Chain is verantwoordelijk voor de logistiek van de 1.200 verschillende producten van Mylan
in Nederland. In verband met de promotie van onze huidige collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die
ons hechte team komt versterken.
Wie ben jij?
Een flexibele en resultaatgerichte collega die gericht is op samenwerking. Je bent een pro-actief type en je weet de
uitdagingen waar je voor komt te staan vlot te analyseren en op te lossen. Dat prettig en efficient communiceren
daarbij hoort is voor jou helemaal helder. Je vindt het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en op de hoogte
blijft van wat er zich afspeelt in de logistieke wereld of het nu gaat om processen of regelgeving. In deze positie
heb je vanuit de afdeling Supply Chain een leidende en begeleidende rol richting de commerciele afdelingen.
Wat ga je doen?
Als Senior Demand and Supply Planner NL ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van S&OP-processen, de
demand en supply planning voor de toegewezen producten en het updaten van het Kinaxis Rapid Response/APSsysteem. In het dagelijks werk:
•
•
•
•
•

•

verzamel je marktinformatie; je werkt samen met de commerciële - en marketingteams om een goed
beeld en begrip te krijgen van de verwachte productvolumes;
zorg je voor afstemming en overeenstemming tijdens planning-meetings; je beoordeelt en presenteert de
belangrijkste vergelijkingen tussen budget, commerciële en statistische forecasts;
analyseer je demand-trends; je houdt veranderingen in deze trends op een heldere en methodische
manier bij;
pas je de parameters van statistische modellen aan zodat er een optimale forecast is;
werk je samen met het Product Launch Team om up-to-date te zijn van nieuwe producten en een tijdige
forecast te hebben van het demand-profiel van deze producten, evenals eventuele switches en end-of-life
scenario’s;
onderhoud je contact met de internationale collega’s van Global Supply Planning, om zo efficiënt mogelijk
te werk te gaan.

Wat heb je in huis?
Voor deze rol is het belangrijk dat je over de volgende kwalificaties/eigenschappen beschikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO/WO werk- en denkniveau;
± vijf jaar recente werkervaring in de wereld van Supply Chain (ervaring in de farmaceutische industrie is
een pre);
uitstekende Excel kennis en vaardigheden;
ervaring in het werken met planningssysteem SAP/Rapid Response of soortgelijke systemen;
ervaring in het werken met statistische modellen en deze kunnen linken aan verschillende product- en
markttrends;
analytisch sterk;
prettige communicator en teamplayer;
drive om klantverwachtingen te willen overstijgen;
in staat de ‘lead’ te nemen: meetings te organiseren en te begeleiden;
uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat kunnen wij je bieden?
De mogelijkheid om vanuit jouw rol, samen met alle andere collega’s, bij te dragen aan het verbeteren van de
levenskwaliteit van mensen over de hele wereld door het beschikbaar maken van betaalbare en hoogwaardige
geneesmiddelen. Wij nemen daarnaast ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid en zorg voor
mens en milieu. Lees hierover in ons Global Social Responsibility Report.
Wanneer je bij ons werkzaam bent ervaar je een informele en open werksfeer. Verder vinden wij het belangrijk dat
jij jezelf kunt blijven ontwikkelen. Het gaat over samenwerken en samen groeien. Werkplezier en collegialiteit
staan hoog in het vaandel; daarom worden er veel leuke en gezellige evenementen georganiseerd die bijdragen
aan de verbondenheid met elkaar. Bekijk ook onze video op www.Mylan.nl voor een sfeerimpressie. Last but not
least bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en veel vrijheid in het uitvoeren van je
werkzaamheden.
Is je interesse gewekt?
Dan zien wij met veel belangstelling uit naar jouw schriftelijke motivatie en CV. Je kunt deze mailen naar
martine.elverding@mylan.nl. Heb je nog inhoudelijke vragen over deze rol? Dan kun je contact opnemen met
leo.de.bruine@mylan.nl (Head of Supply Chain).

