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Introductie
Vind jij het een uitdaging om jouw supply chain van strategische leveranciers te laten
presteren op top-niveau ?
Als Project Leader Logistics Supplier Management zorg je ervoor dat de supply chain van
ASML dusdanig goed performt dat productieplannen probleemloos kunnen worden
gerealiseerd. Project Leaders LSM regelen zelf de verbeterprojecten bij de leveranciers als
het gaat om doorlooptijdreductie, oplossen en voorkomen van capaciteitsbottlenecks,
voorraden optimaliseren, flexibiliteit, etc. Stevigheid in je optreden en persoon is hier een
must. Aan de ene kant daag je jouw supply chain uit tot een perfecte performance, aan de
andere kant zorg je ervoor dat je relatie met de supply chain optimaal blijft.
Ervaring met projectmanagement ook en bekendheid met productieprocessen is
onontbeerlijk. Een leverancier kan jou niets wijs maken, je bent door je kennis en ervaring in
staat de zwakke plek bij de toeleverancier te benoemen, bespreekbaar te maken en op te
lossen. Alle mogelijke risico’s in de supply chain zijn een bedreiging voor het tijdig
produceren van de zeer kapitaalintensieve equipment van ASML. Het opsporen en oplossen
hiervan is cruciaal. Je zult de organisatie en processen bij je leveranciers dus goed moeten
snappen en een zesde zintuig hebben voor risico’s en zwakke plekken in plannen van
aanpak van leveranciers.
Ervaring met lean-projecten is een pre. Je hebt een sturende invloed op de leveranciers. Een
mooie combinatie van een detective en advocaat van de duivel en ook maatje van de
leverancier. Je zorgt dat de relatie altijd in stand blijft. Een goed functionerende supply chain
is voor ASML van levensbelang, het is de verzekeringspolis van ASML naar hun klanten toe
en jij bent daarin een cruciale speler met een zware verantwoordelijkheid.
Setting:
De relatief jonge afdeling bestaat momenteel uit ca. 25 medewerkers en blijft groeien tot
meer dan 40 mensen eind dit jaar.
Dat geeft kansen en een carriere perspectief. Als PL LSM ben je verantwoordelijk voor een
aantal leveranciers ( met hun supply chains) met gelijksoortige producten/processen of een
grote belangrijke leverancier (met zijn supply chain).

Wat voor mensen zoeken we?
Academen van begin 30, met al een goede basis, en die hoeft niet per se in logistiek te
liggen. Uiteraard is ervaring met logistiek of productie of supply chain management een
pre.maar die wel uit het goede hout gesneden zijn (slim, vasthoudend, snel willen en kunnen
leren, projectervaring). Consultancy-ervaring zou bijvoorbeeld goed passen.
De specifieke kneepjes van het vak leer je bij ASML. Als je maar de drive hebt om te zorgen
dat jouw supply chain staat als een huis.
Daarnaast zoeken we ook meer ervaren academen tussen midden 30 en midden 40 die snel
in staat moeten zijn om een van de 4 managers op te volgen of een nieuw team te gaan
leiden. Omdat je initieel een primus interparis rol vervulten wordt verwacht dat je op het
gebied van supply chain management en -verbeteren een ruime ervaring hebben. Ze moeten
de PL’s in hun teams ook inhoudelijk kunnen coachen. Stevige inhoudelijke ervaring is dus
een must, daarnaast aantoonbaar succesvolle projectleiders-ervaring.
Job Mission
Je managed strategische leveranciers naar een concurrerende logistieke performance.
Focus op de betrouwbaarheid en flexibiliteit van materiaalleveringen en tegelijkertijd het
inzicht krijgen en beheersen van de risico’s in de supply chain. Je maakt deel uit van
Supplier Account Team en bent daarin verantwoordelijk voor logistiek.
Job Description
De Project Leader Supplier Management is verantwoordelijk voor het supply chain
management van een groep strategische leveranciers.
Belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden zijn:
Plan en realiseer materiaalbeschikbaarheid van leveranciers naar ASML’s
productie-afdelingen
Verzeker leverbetrouwbaarheid van ASML’s leveranciers
Plan, implementeer en controleer de gevraagde capaciteiten, buffers en
flexibiliteit van leveranciers
Manage strategische leveranciers naar een concurrerende logistieke
performance
Actief managen van cycle time / order lead time reductie programma’s bij
leveranciers
Implementeren van buffer stocks om ASML’s ramp-up capability zeker te
stellen
Optimaliseren van output van de “supplier’s supply chain” om aan ASML’s
vraag en vraag-fluctuaties te kunnen voldoen
Continu uitvoeren van supply chain risico-analyses en bijbehorende
verbeterplannen

Implementeren van supply chain planning roadmap binnen ASML en binnen
het leveranciersnetwerk van ASML
Escalatie-management om structurele bottlenecks in de supply chain op te
lossen
Opleiding
MSc degree in industrial engineering, supply chain, engineering of Business Administration.
Ervaring
>5 – 10 jaar relevante werkervaring
Ervaring met supply chain processen in productie-omgeving (bv. productie
planning, supply chain improvements, supplier management, customer
service), bij voorkeur in High-tech industrie
Ervaring met project management
Ervaring in relatiemanagement met leveranciers
Personal skills
Excellente communicatieve vaardigheden
Pro-actieve houding, op dingen af stappen, stressbestendig
Sterke analytische vaardigheden
In staat om deep-dive analyses te maken en tegelijk op hoog niveau overzicht
te houden met betrekking tot problemen en oplossingen
Resultaatgericht en hands-on mentaliteit
Sector information
De sector Manufacturing & Logistics (M&L) van ASML bestaat uit de afdelingen Build
Operations, Global Logistics Services en Business Services.
De afdeling Sourcing Logistics is onderdeel van Global Logistics Services.
Het ASML leveranciersnetwerk bestaat uit meer dan ~75 strategic suppliers.
Deze leveranciers leveranciers zijn vitaal voor de operationele performance van ASML.
De afdeling Sourcing Logistics is verantwoordelijk voor ASML’s leveranciersnetwerk met
betrekking tot capaciteit, buffers, leadtimes, logistieke verbeterprogramma’s en de
implementatie van de supply chain roadmap.

