Buiteman bv, een dynamisch familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. 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.
De fulltime functie Coördinator (Private Label) Verpakking & Marketing komt vrij. We zijn op zoek naar een gedreven en creatieve
collega die in staat is om overzicht te houden en om kan gaan met deadlines.

Coördinator (Private Label) Verpakking & Marketing

m/v (fulltime 36 uur p/w)

Functieomschrijving
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor NPD projecten, verpakkingen, beurzen en drukwerk. Kortom een hele drukke baan
waarin je veel ballen in de lucht moet houden. Je gaat je onder andere bezig houden met:
•
Coördineren en bewaken van tijdsplanningen;
•
Controleren van artwork op tekst, beeld, kleur (totale lay-out), technische details en warenwettelijke verplichte gegevens en
eindverantwoordelijkheid voor de vrijgave;
•
Schakelen tussen de verschillende afdelingen en aanspreekpunt voor klant en externe bureaus t.a.v. verpakkings/marketing
gerelateerde vraagstukken;
•
Aansturen DTP (intern) w.o. opstellen van briefings, aanleveren van informatie, controleren/corrigeren en bewaken van deadlines;
•
Bewaken van verpakkingsvoorraden en plaatsen van bestellingen (deskundigheid op gebied van drukvelindelingen e.d.);
•
Opvragen en kritisch vergelijken van offertes voor verpakkingen (zowel bestaande als nieuwe projecten);
•
Organiseren en voorbereiden van (internationale) beurzen;
•
Systeemonderhoud (Exact Globe en GS1).

Profiel
Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Wat zoeken we verder?
•
Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting Commerciële Economie, Communicatie, Marketing of (food)Packaging;
•
Werkervaring in een soortgelijke functie op het gebied van verpakkingsdesigns binnen de retail- of grafische branche;
•
Je bent gewend om met planningen en goedkeuringsrondes om te gaan, waarbij je zorgt dat de deadlines behaald worden;
•
Je werkt planmatig, behoudt het overzicht en raakt niet in paniek van strakke deadlines;
•
Je hebt een scherp oog voor detail: we werken met ontzettend kleine details;
•
Je bent ondernemend, leergierig en proactief;
•
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
•
Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel;
•
Je bent in staat conceptmatig te denken en hebt een passie voor food en vormgeving.

Wat bieden wij?
Als organisatie kunnen wij onze werknemers veel bieden. Denk hierbij aan o.a.:
• Boeiend werk in een internationaal opererende organisatie;
• Een team met ambitie dat zich constant wil verbeteren en professionaliseren; Wat je hier doet, wordt opgemerkt!
• Veelzijdige functie met uitdagende werkzaamheden;
• Marktconform salaris dat wordt bepaald op basis van opleiding en werkervaring;
• Een contract voor bepaalde tijd met de intentie een dienstverband voor onbepaalde tijd met elkaar aan te gaan.

Interesse?
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de e-mail de functie
vermelden waar je naar solliciteert. Door de vakantieperiode vindt in week 34 de eerste selectie plaats, waarna de gesprekken vanaf
week 35 gepland zullen worden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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