Vacature
Medewerker Supply Chain

40 uur per week

Navobi/Alpuro
Wat ga jij bij ons doen?
Je komt te werken op het Bedrijfsbureau op onze locaties in Staverden en Uddel. Je werkt in een klein, hecht
team met enthousiaste collega’s, waar geen dag hetzelfde is.
Jouw verantwoordelijkheden als teamlid van het Bedrijfsbureau zijn:
● Ondersteunen van alle operationele en administratieve processen van onze productielocaties;
● Plannen van de productie, voorraden en transport van- en naar beide productielocaties;
● Waarborgen van de productievoortgang en de klanttevredenheid.
Waarom past deze veelzijdige functie bij jou?
● Je beschikt over een afgeronde logistieke mbo+/hbo-opleiding;
● Je bent een kei in plannen, organiseren en procesmatig denken;
● Je bent een communicatieve initiatiefnemer die qua werkmentaliteit goed past in ons enthousiaste
team en in de agrarische cultuur;
● Naast Nederlands spreek je twee extra talen (Frans is een pré);
● Je hebt kennis van ERP-systemen en Microsoft Office 365.
Plus- en minpunten
+ Je werkt in een klein en hecht team;
+ Je collega’s staan altijd voor je klaar als je vragen hebt;
+ Veel mogelijkheden om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen;
− Soms moet je je eigen werkzaamheden aan de kant zetten om je collega’s te helpen. Dit kan ervoor
zorgen dat je soms een uurtje langer werkt.
Ben jij de juiste match dan bieden we je:
● Een dynamische en verantwoordelijke functie met voldoende mogelijkheid voor (persoonlijke)
ontwikkeling;
● Vanzelfsprekend een salaris wat past bij deze functie;
● Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Wanneer je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met René Koele, Teamleider Bedrijfsbureau.
Hij is bereikbaar via mail rkoele@navobi.nl of per telefoon 06-57449528.
Mocht je enthousiast geworden zijn na het lezen van deze vacature
dan ontvangen we graag je sollicitatie met CV op vacatures@navobi.nl
uiterlijk maandag 21 november.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

