Supply Chain planner (Fulltime)
Een veelzijdige rol waarbij jij verantwoordelijk bent voor onze
(complexe) supply chain planningen.
Wat ga je doen?
• Afroepen van o.a. grondstoffen en verpakkingsmaterialen bij de
verschillende leveranciers;
• Het bewaken, opvolgen en afwerken van de openstaande
inkooporders;
• Opvolgen van ad-hoc problemen;
• Signaleren van verbeterpotentieel en initiatief nemen in het
realiseren van dit potentieel;
• Afstemming met verschillende disciplines, zowel intern als
extern
Wat breng je mee?
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau aantoonbaar door
opleiding en/of ervaring in de richting Supply chain, Logistiek of
Inkoop.
• Enkele jaren relevante werkervaring bij voorkeur binnen een
organisatie met externe productie- en opslaglocaties.
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal.
• Kennis van Exact en Slim4 is een pré.
• Je laat je niet snel uit het veld slaan en ziet een probleem als
een uitdaging.
• Je bent doortastend en denkt mee in hoe zaken beter kunnen
en weet dit te onderbouwen naar je collega’s.
• Je herkent je in onze kernwaarden: uitmuntendheid, innovatief,
betrouwbaar en verantwoordelijk.

Het team
Je komt te werken in groeiend familiebedrijf met een informele cultuur.
Binnen het team werk je samen met 4 collega’s; Een Supply chain
manager, twee Order entry specialisten en een Supply chain specialist.
Allemaal werken we hard om de Supply chain organisatie zo goed
mogelijk af te stemmen op de groei van de organisatie. Hier ligt voor
ons als team dan ook de grootste uitdaging.

Wat bieden wij?
Naast salaris bieden wij
uitstekende arbeidsvoorwaarden
zoals;
- Een premievrije
pensioenregeling
waardoor jij nu extra
geld overhoudt om
andere leuke dingen van
te doen;
- Een 13de maand;
- Genoeg vrije tijd met 24
vakantiedagen en 13
ADV dagen;
- Gratis fruit, vieren we
successen en
organiseren we
verschillende
bedrijfsactiviteiten.
Wie zijn wij?
Onlangs zijn wij uitgeroepen tot
meest innovatieve MKB
foodbedrijf in Nederland!
Wij zijn een specialist op het
gebied van het ontwikkelen,
produceren en vermarkten van
plant-based producten.
Vanuit de overtuiging dat de
wereld behoefte heeft aan een
voedselpakket dat minder op
dieren en sterker op planten
steunt, bieden wij consumenten
een duurzaam alternatief voor
vlees.
Schouten is een familiebedrijf en
is gevestigd in Giessen (NoordBrabant). Het bedrijf is opgericht
in 1990 en is inmiddels
uitgegroeid tot een
internationaal bedrijf met een
ruim assortiment plant-based
protein producten.
Wil je meer over ons weten kijk
dan zeker ook eens op onze
website www.schoutenfood.com
Solliciteren
Ben jij onze nieuwe collega?
Stuur dan jouw C.V. en
motivatiebrief t.a.v. Debbie de
Laat naar:
sollicitaties@schoutenfood.com
Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.

