
 
Waar ga je werken? 

Na 18 jaar is het Platinum team trots op de huidige positie als specialist op het gebied van parasols, 

parasolvoeten, schaduwdoeken en tuinmeubelhoezen, met een focus op productontwikkeling, marketing en 

ondersteuning vanuit ons hoofdkantoor in Breda en logistieke centra in Breda en Bleiswijk.  

Onze ambitie is om nog meer mensen op een fijne en veilige manier te laten genieten van een zonnige dag in 

hun eigen tuin, op hun terras of balkon. In Nederland en in de rest van de wereld. 

Buiten zijn geeft immers energie, positiviteit en ontspanning. Dat doen we met de volgende sterke merken: 

Platinum, Nesling en AeroCover. Als specialist bieden wij naast onze A-merken een aantal premium budget 

merken en diverse white en private label mogelijkheden. Op die manier kunnen we aan alle klantwensen 

voldoen.  

Onze collectie wordt verkocht via een internationaal dealernetwerk van voornamelijk tuincentra, speciaalzaken 

en grootwinkelbedrijven. Onze focus is gericht op 3 pijlers namelijk: 1. Productinnovatie, 2. Aandacht voor 

detail en 3. Uitmuntende ondersteuning Zowel de klant als de shopper ervaren daardoor de voordelen van een 

specialist. We zijn ambitieus, groeien hard en zijn op zoek naar een topper die ons team wil versterken.  

We zijn op zoek naar een enthousiaste Supply Chain Coördinator! 

Wat ga je doen? 

In deze afwisselende en veelzijdige functie ben je actief binnen een internationaal georiënteerde, dynamische 

organisatie. Als Supply Chain Coördinator ben je verantwoordelijk voor een breed spectrum aan taken op het 

gebied van inkoop & logistiek. Je gaat geen probleem uit de weg, krijgt energie van deadlines en hebt een echte 

helicopterview. Je schakelt dagelijks met leveranciers in het Verre Oosten & Europa en onze teams in 

Nederland & China. Je stuurt inkooporders uit naar onze leveranciers, bewaakt de juiste levertijden en 

controleert vaarschema’s. Je zorgt voor een optimale balans tussen onze voorraad bij leveranciers en onze 

magazijnen in Nederland. Met jouw oog voor detail en sterk analytisch vermogen los je complexe vraagstukken 

op met behulp van data en analyses. Je gaat werken in een prettige professionele omgeving met Platinum als 

9+ werkgever, waarin je kan bijdragen aan onze ambitieuze doelstellingen. 

De werkomgeving zit, wegens het seizoenskarakter van ons bedrijf, vol tempowisselingen. Daar krijg jij energie 

van. Onder stress bloei je op en in rustige tijden pak je proactief zaken op. Mede door jouw energieke en 

positieve instelling denk je in mogelijkheden.  

Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Je zorgt ervoor dat de juiste goederen op het juiste moment worden geleverd.  

• Je stuur inkooporders uit, welke je vervolgens verwerkt, bewaakt en controleert.  

• Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van onze voorraad.  

• Je bent een belangrijke interne schakel bij afwijkingen in levertijden & voorraden. 

• Je lost problemen op die een optimale Supply Chain in de weg staan.  

• Je koopt in op basis van een vooraf vastgesteld assortiment. 

• Je bent verantwoordelijk voor het artikelbeheer in ons ERP systeem. 

• Je ondersteunt de Lead Buyer bij het maken van analyses, rapportages en ad-hoc zaken. 

Projecten waar Platinum aan werkt en jij bij betrokken wordt: 

• SAP implementatie (upgrade) 

• Voorraadmanagementprocessen en systemen 

• Wij gebruiken end-to-end geïntegreerde calculatie methodes (kostprijs/marge etc), die we naar een 

volgend niveau willen brengen. Denk hierbij aan geïntegreerde processen en ondersteunende 

systemen 



 
Wat vragen we van je? 

• Je bent resultaatgericht en met behulp van een goed analytisch denkvermogen los je graag problemen 

op.  

• Zelfstandigheid en teamwork is belangrijk voor ons.  

• Je werkt nauwkeurig en georganiseerd.  

• Je bent stressbestendig en houdt onder alle omstandigheden het overzicht.  

• Je bent proactief en communiceert helder zowel intern als extern, met gevoel voor context en 

decorum.  

• Je durft jouw mening te geven en ideeën aan te dragen en hebt affiniteit met detailhandel en/of 

tuinmeubelbranche.  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in zowel woord als geschrift. 

• Enkele jaren werkervaring is mooi meegenomen, maar zeker niet noodzakelijk.  

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, een opleiding in een commerciële en/of logistieke richting 

heeft de voorkeur.  

• Je kunt goed overweg met Office 365, met name goede kennis van Excel is voor jou vanzelfsprekend.  

• Je bent bekend met ERP systemen (SAP) of kunt dit snel eigen maken.  

• Je woont in Breda of de directe omgeving van Breda.  

• Fulltime heeft de voorkeur. 

 

Wij kunnen we jou bieden: 

• Een informele, internationaal georiënteerde werkomgeving waarin professionaliteit en plezier hand in 

hand gaan.  

• Werken in een dynamisch team met no-nonsense cultuur waar initiatief wordt gewaardeerd. 

• Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een sterk groeiend bedrijf. 

• Een goed salaris en secundaire voorwaarden. 

 

Interesse? 

Ben jij dit nieuwe talent waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan direct! 

Stuur jouw c.v. voorzien van pasfoto en motivatie t.a.v. Anouk Volleman, Lead Buyer, naar “hrm@platinum.nl”.  

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.platinum.nl / www.aerocover.nl / www.nesling.nl 

 

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

http://www.platinum.nl/
http://www.aerocover.nl/
http://www.nesling.nl/

