
 

 

Contact 

tremco illbruck Productie B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel 

www.tremco-illbruck.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tremco illbruck is producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van afdichting en verlijming 

voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij 

een omvangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaaromzet 

van meer dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een wereldleider 

op het gebied van gespecialiseerde afdichtingen. 

 
tremco illbruck Productie B.V. in Arkel ontwikkelt en produceert effectieve en innovatieve afdichtingsoplossingen, zoals 
kitten, lijmen en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de internationale tremco illbruck 
groep en bedient haar klanten wereldwijd. 
 
Ter versterking van onze afdeling Supply Chain (verantwoordelijk voor de productielocatie in Arkel en Traunreut, Duits-
land) zijn wij op zoek naar een: 
 

Supply Chain Analyst (36-40 uur per week) 
 
Als echte specialist ben jij uniek! Door je grote kennis van ERP-systemen en je analytische vermogen zorg jij ervoor 
dat het ERP-systeem Navision op de juiste manier gevuld is met de informatie die er toe doet. Je houdt je bezig met 
het verbeteren van de kwaliteit van de data in Navision en het optimaliseren van het Item Creation proces. Daarnaast 
ondersteun je de productielocaties op het gebied van standaard en gecentraliseerde data. Ook verzorg je wekelijkse 
managementrapportages met betrekking tot KPI’s en voorraden.  
 
Ben jij ervaren in het optimaliseren van ERP-systemen, kan jij goed meedenken met de business en weet jij daarnaast 
prioriteiten te stellen? We komen dan graag met jou in contact!  
 
Je kunt je sollicitatie mailen naar Linda Smit, HR-Adviseur (Linda.Smit@tremco-illbruck.com).  
Heb je inhoudelijke vragen, neem dan gerust contact op met haar via 0183-568048. 
 

Dit breng je mee: 

 Afgeronde HBO opleiding; 

 Diepgaande ervaring met ERP-systemen  
(bij voorkeur Navision) 

 Goede beheersing van de Nederlandse en  
Engelse taal; 

 Beheersing van de Duitse taal is gewenst; 

 Enthousiaste persoonlijkheid met analytisch 
denkvermogen. 

 
Dit bieden wij jou: 

Naast een verantwoordelijke en zelfstandige functie  

binnen een groeiende, dynamische en internationale  

organisatie bieden we je competitieve arbeidsvoorwaar-

den zoals een marktconform salaris, 30 vakantiedagen 

en opleidingsmogelijkheden. 

 

tremco illbruck biedt daarnaast regelmatig de gelegen-

heid om samen met je collega’s activiteiten te onderne-

men. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse barbecue voor 

het hele gezin of een kerstdiner voor alle medewerkers. 

mailto:Linda.Smit@tremco-illbruck.com

