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.
Telefoon en orders komen op de afdeling verkoop binnen. Daar worden de orders ingepland en verwerkt. Op deze afdeling loopt
ordering en commercie door elkaar heen. Er is momenteel ruimte voor een

(Export) orderbegeleider/orderplanner m/v (min. 25 uur p/w verdeeld over 4-5 dagen)
Functieomschrijving
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor de planning en verwerking van orders en transporten en de daaruit voortvloeiende
interne en externe follow-up. Je gaat je onder andere bezig houden met:
•
Invoeren, controleren en complementeren van ordergegevens. Dit betreft zowel de bestelde artikelen, als afgesproken condities
en interne codes;
•
Actief bewaken van de gevraagde levertermijnen binnen de mogelijkheden van de orderplanning;
•
Afhandelen order gerelateerde taken volgens een geautomatiseerd takensysteem;
•
Signaleren van mogelijke (leverings)problemen op het gebied van voorraadniveaus, productieproblemen en leverings- en
kredietvoorwaarden en deze, in overleg met accountmanager, terugkoppelen naar de klant;
•
Opmaken van de benodigde transport-, export- en douanedocumenten;
•
Mee aannemen van inkomende telefoongesprekken.

Profiel
Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie en bent gewend aan diepgang en complexiteit t.a.v. het orderproces.
Wat zoeken we verder?
•
MBO+ werk- en denkniveau;
•
Logistieke ervaring (bij voorkeur met exportdocumenten);
•
Ervaring binnen een productiebedrijf in de FMCG, bij voorkeur food;
•
Nuchtere persoonlijkheid die verantwoording neemt voor zijn/haar werk;
•
Hoge mate van zorgvuldigheid en oog voor detail;
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en tenminste Engels;
•
Vaardig met de diverse moderne Office pakketten, waarbij je goed je weg vindt in Excel;
•
Ervaring met Exact Globe is een pré.

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