Buiteman Savoury Biscuits, een dynamisch familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes, zoekt een
nieuwe collega. Buiteman bv levert o.a. aan diverse internationale retailers, onder eigen merk en private label. De
bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig. De lijnen zijn kort en er wordt dan ook snel en veel geschakeld,
hierdoor ontstaat een energieke werkomgeving, waar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid
vanzelfsprekend zijn.
De taken Demand Planning liggen nu bij een aantal medewerkers. Om de organisatie naar een hoger niveau te tillen
hebben wij een vacature voor een:

Medewerker Demand Planning m/v (16-24 uur)
Het betreft een zelfstandige functie, je gaat dan ook gelijk zelfstandig aan de slag. De taken worden overgedragen door
collega’s die deze nu uitvoeren, zij zijn ook bereikbaar als je ergens tegen aan loopt. Naast het overnemen van deze taken
is het de bedoeling dat je de functie optimaliseert.

Taken
•
•
•
•

Voorraad grondstoffen (op termijn verpakkingen) overzien, beheren en bewaken;
Plaatsen van bestellingen, controleren van bevestigingen en proactief opvolgen;
Boeken van ontvangsten en uitzoeken van verschillen;
Onderhouden van het systeem, overzichten en volumecontracten.

Optioneel
• Master Data (inkoop en verkoop);
• Specificatiebeheer;
• Bewaken en behandelen leveranciersklachten grondstoffen;
• Toezien op transportprijzen en afspraken.

Profiel
Wat zijn de functie-eisen?
• HBO werk- en denkniveau, goed analytisch denkvermogen;
• Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de food;
• Hands-on metaliteit, gezond verstand en hoge mate van zelfredzaamheid;
• Cijfermatig en secuur;
• Goed in regelen;
• Verantwoordelijk.

Wat bieden wij?
We zoeken iemand met “hart voor de zaak”, bij voorkeur met een commitment voor de langere termijn.
Als organisatie kunnen wij onze werknemers veel bieden. Denk hierbij aan o.a.:
• Lange termijn doorgroeimogelijkheden naar inkoop;
• Boeiend werk in een internationaal opererende, dynamische organisatie;
• Een afwisselende functie met uitdagende werkzaamheden en ruimte voor eigen initiatief;
• Een marktconform salaris dat wordt bepaald op basis van opleiding en werkervaring;
• Een betrokken team waar hard gewerkt wordt;
• Een gezellige zomerlunch en wekelijks vers fruit.

Interesse?
In geval van vragen kun je contact opnemen met Kitty van Rooij. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 13u
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 076-50 424 80.
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com.
Graag in het onderwerp van de e-mail “Medewerker Demand Planning” vermelden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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