
Supply Chain Manager
 
Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren 
en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw 
als grondstof gebruikt. Alle andere stromen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een 
milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en 
beter te recycleren. 

Ben jij ingenieus genoeg om vernieuwende supply chain processen binnen het boeiende Belgische en 
internationale milieu- en recyclagelandschap mee aan te sturen en te bedenken? 
Heb je zin om je in out-of-the-box projecten technisch uit te leven en zo alle hoeken van het logistieke 
landschap te verkennen?
Dan hebben we als een van de topmerken binnen de milieusector alle ingrediënten in huis voor de 
perfecte professionele cocktail! 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent de componist en dirigent van onze supply chain waarbij de klant centraal staat en we onze 
meer dan 24.000 inzamelpunten zoveel mogelijk ontzorgen:

 »  Je zorgt voor de optimalisering van de volledige logistieke flow van gebruiker tot verwerking 
of hergebruik

 » Je coördineert samen met onze logistieke partners onze meer dan 28.000 ophalingen per 
jaar en zorgt ervoor dat die zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk verlopen

 » Je faciliteert zowel interne en externe klanten als de logistieke partners in operationele 
excellentie 

 » Je zorgt – samen met onze IT-partners - voor de integratie van nieuwe logistieke flows in ons 
IT-systeem

• Je zorgt voor het transport van de gesorteerde batterijen naar recyclers in binnen- en buitenland
• Je creëert een efficiënt magazijnbeheersysteem en de bijhorende digitale ondersteuning:

 » Je zorgt voor het volledige magazijnbeheer voor alle afdelingen, inclusief de operationele 
aansturing ervan

• Je volgt nieuwe ontwikkelingen op vlak van SCM op de voet en je gebruikt data als middel tot 
verbetering

• Je bent de business owner van alle supply chain ICT en dus een spilfiguur in de uitrol van onze 
nieuwe IT architectuur

• Je leidt de logistieke verbeteringstrajecten
• Je zorgt voor technologische vernieuwing 
• Je werkt mee aan de innovatie van ons inzamelmateriaal
• Je staat nauw in contact met verschillende interne en externe stakeholders
• Je bent op de hoogte van de ADR-reglementering en kan je snel inwerken in de specifieke 

reglementering voor batterijen
• Samen met onze Safety Manager zorg je ervoor dat alles veilig en conform verpakt, gestapeld, 

vervoerd en opgeslagen wordt
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Jouw profiel

• Je hebt een master diploma (Industrieel ingenieur, Handelsingenieur, TEW, …) of gelijkwaardig 
door ervaring

• Je hebt 5 jaar ervaring met distributie en supply chain in een customer-centric organisatie.
• Je hebt inzicht om bestaande processen en procedures te verbeteren alsook om nieuwe 

opportuniteiten aan te boren.
• Je hebt de drive om een digitale toekomst te creëren.
• Je hebt een eerste ervaring of sterke interesse in IoT.
• Je weet hoe je IT kan inzetten om het leven van onze klanten en gebruikers én van onze interne 

medewerkers gemakkelijker te maken;
• Je hebt sterke analytische vaardigheden en je werkt gestructueerd, nauwkeurig en 

resultaatgericht.
• In jou zit een initiatiefnemer en je kan autonoom werken;
• Je bent een teamplayer en open-minded.
• Je voelt je als een vis in het water binnen een kleine en klantgerichte organisatie.
• Communicatief sta je sterk in je schoenen; je bent vlot 2-talig NL-FR en hebt een goede kennis 

van het Engels.

 

Wat bieden wij? 

• Een super interessante job met een uitstekende work-life balance
• Een attractief loonpakket met uitstekende extralegale voorwaarden, zoals o.a. een bedrijfswagen 

met tankkaart, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering
• De nodige tools om je job perfect uit te voeren
• Elke dag verse soep, vers fruit en koekjes naar believen
• De kans om mee te bouwen aan een van de topmerken in de mileusector

Is deze job op jouw lijf geschreven? 

• Stuur je CV en motivatie naar hr@bebat.be. 
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