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Buiteman bv, een dynamisch familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes, zoekt een nieuwe collega 
op de afdeling verkoop. 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.

Voor veel van onze internationale klanten produceren wij tailor made concepten. Hieraan dankt onderstaande functie 
haar veelzijdigheid en daarmee gepaard gaande complexiteit.

Binnenkort komt er plaats voor een

(Export) orderbegeleider/orderplanner m/v
(ongeveer 30 uur per week, 5 dagen, weekindeling bespreekbaar)

In deze functie ben jij het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de verwerking en afhandeling van orders. 

Wat worden je hoofdtaken?
• Onderhouden van contact met de (potentiële) klant per telefoon of e-mail.
• Verwerken, controleren en complementeren van orders. 
• Actief bewaken van de gevraagde levertermijnen binnen de mogelijkheden van de orderplanning.
• Afhandelen order gerelateerde taken volgens een geautomatiseerd takensysteem.
• Afstemmen met collega’s en communiceren met de klant t.a.v. afwijkingen en bijzonderheden.
• Opmaken van de benodigde transport-, export- en douanedocumenten. 

Profiel
Wat zijn de functie-eisen?
• MBO+ werk- en denkniveau
• Gewend aan diepgang en complexiteit t.a.v. het orderproces
• Logistieke ervaring is een must, ervaring met exportdocumenten een pré
• Ervaring binnen een productiebedrijf in de FMCG, bij voorkeur in de food
• Sterke persoonlijkheid, no-nonsense, resultaatgericht en zelfstandig
• Nauwkeurig en vindt het prettig om verantwoordelijkheid te dragen 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en tenminste Engels
• Vaardig met de diverse moderne Office pakketten, waarbij je goed je weg vindt in Excel
• Ervaring met Exact Globe is een pré 
• Enige flexibiliteit t.a.v. het werkrooster wordt van je gevraagd.

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.:
• 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 parttime dienstverband.
• Wij gaan voor een lange termijn relatie.
• 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 telefonisch 
bereikbaar op nummer 076-5042482. Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. 
Graag in het onderwerp van de e-mail “Orderbegeleider / Orderplanner” vermelden.

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


