
 

 

Over Navobi 
Navobi in Staverden produceert kalvermelk, zowel in zakgoed als bulk. Volledige tracking en tracing tussen eindproduct 
en grondstoffen is mogelijk omdat alle grondstoffen, die voor de productie van kalvermelk worden gebruikt, worden 
bemonsterd en gecontroleerd (Navobi beschikt over een goed geoutilleerd laboratorium waar deze onderzoeken 
plaatsvinden). Ze worden pas na goedkeuring vrijgegeven voor productie. Alleen op deze wijze kan Navobi een 
kwalitatief hoogwaardig veilig en betrouwbaar product realiseren. 
 

Over Alpuro 
Alpuro in Uddel is gespecialiseerd in de productie van muesli en krachtvoeders voor de kalverhouderij. De voeders worden 
gemaakt voor eigen kalverhouders binnen de VanDrie Group, maar ook voor derden. Alpuro is een bedrijf in ontwikkeling. 
Het bedrijf wil kwaliteit en voedselveiligheid op de best mogelijke manier elke dag verbeteren. 

 

Over VanDrie Group 
De VanDrie Group, een Nederlands familiebedrijf met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland, is 
producent van kalfs- en rundvlees, (kalver)voeders, zuivelgrondstoffen en kalfsvellen. We werken met respect voor mens 
en dier in een moderne, veilige, hygiënische omgeving met oog voor opleiding en ontwikkeling. 

 

Supply Chain Planner (40 uur) 

Navobi/Alpuro 
 
Wat ga jij bij ons doen? 
Je komt te werken op het Bedrijfsbureau in Staverden, waar geen dag hetzelfde is. Je werkt in een klein, 
hecht team met enthousiaste collega’s. 

 
Jouw verantwoordelijkheden als Supply Chain Planner zijn: 

● Contact met onze afnemers; 

● Plannen van orders en transporten vanaf- en naar onze productielocaties; 

● Waarborgen van de productievoortgang en de klanttevredenheid; 

● Ondersteunen van alle operationele  en administratieve processen. 
 
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; 

● Naast Nederlands spreek je bij voorkeur een of twee extra talen; 

● 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. Daardoor kan 
het voorkomen dat je weleens 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 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. 
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