Continental Bakeries is een Europese bakkerijgroep gespecialiseerd in de productie van koekjes,
broodvervangers en toast. Wij richten ons op private label producten en op een aantal prachtige eigen
merken, zoals Haust, Gille, Grabower, Bussink, Brinky en Continental Bakeries. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Dordrecht. In Nederland heeft Continental Bakeries productievestigingen in Dordrecht,
Deventer en Rucphen. Daarnaast heeft Continental Bakeries vestigingen (of commerciële divisies) in
België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Polen en Zweden.
Vanwege groei op de afdeling Inkoop in Dordrecht zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Medewerker Inkoop Verpakkingen
De Bereidingswijze
Als Logistiek Medewerker Inkoop Verpakkingen ben jij verantwoordelijk voor alle werkzaamheden van de
verpakkingen. De bestellingen, planningen en het beheer van de voorraden voor meerdere locaties houd
je bij in het SAP systeem. Daarnaast plaatst je orders, administreert en controleert orderbevestigingen op
basis van gemaakte planningen. Ook factureer je verwerkte orders. Je bent communicatief vaardig en
onderhoudt contacten met de verschillende leveranciers. Je stelt de betrokken partijen tijdig op de
hoogte, wanneer er calamiteiten of veranderingen plaatsvinden in het leveringsproces. In deze
dynamische omgeving werk je ordelijk en secuur, maar ook is het van belang dat je snel kunt reageren op
onverwachte gebeurtenissen en hierbij ook prioriteiten kunt stellen. Bovendien verzamel en analyseer je
informatie die nuttig kunnen zijn voor de inkopers en verzamel je regelmatig informatie over alternatieve
leveranciers van verpakkingen. Je moet binnen deze functie zowel zelfstandig als in teamverband goed
kunnen functioneren.

Ingrediënten








MBO+/HBO werk- en denkniveau in de richting van logistiek;
Ervaring met data entry/administratieve werkzaamheden binnen een (food) organisatie verdient
de voorkeur;
Communicatief sterk, proactief, flexibel, kwaliteitsgericht en een vlotte- en oplossingsgerichte
instelling;
Je bent proactief en staat stevig in je schoenen;
Administratief goed onderlegd, nauwkeurig en accuraat;
Goede kennis en ervaring van MS Office en het SAP-systeem is een must;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis en
ervaring met Duits is een sterke pré.
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Wij bieden





Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een team van 10 enthousiaste doeners in een
dynamische en internationale werkomgeving binnen de voedingsmiddelenindustrie.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van 37,5 uur.
Uitzicht op een vast dienstverband bij de opdrachtgever.
Voldoende mogelijkheid om je te ontwikkelen binnen een ambitieuze organisatie.

Als bovenstaande gesneden koek voor je is, dan verwelkomen wij jou graag als collega.
Direct solliciteren of wil je meer weten over de functie en het team? Neem contact op met de Teamleader
Purchasing Logistics, Arjan Vroegop: arjan.vroegop@continentalbakeries.com

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