Bakkerij Bouman is op zoek naar een:

Logistiek
planner

Introductie


Functieomschrijving

Als je aan de slag gaat als Logistiek planner bij Bakkerij Bouman
kun je het volgende verwachten:
 Per direct een fulltime, uitdagende functie.
 Vertrouwen en verantwoordelijkheid om je werk te
doen.
 Een prima salaris conform het cao voor het
Bakkersbedrijf.
 Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf;
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen.
 Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.
 25 vakantiedagen in het jaar.
 8% vakantiegeld.

Als logistiekplanner heb je een dynamische baan. Het is jouw
taak, wanneer de broden gebakken zijn, deze op de meest
efficiënte manier in de winkel te krijgen. Hierbij geef je
leiding aan een groep van ca. 60 enthousiaste collega’s;
chauffeurs en verdelers en heb je de volgende
verantwoordelijkheden:
 Aansturing van het operationele proces en de
verantwoording hiervoor.
 Instrueren van medewerkers en afstemmen van
bijzonderheden binnen het team.
 Bewaken van voortgang en kwaliteit en bijsturen
van het teamproces, mede gericht op het
voorkomen/oplossen van (dreigende) verstoringen.
 Realiseren van een optimale informatievoorziening
en samenwerking in het kader van voortgang
operationeel proces en afstemmen/oplossen van
verstoringen.
 Bevorderen/bewaken van de naleving van centraal
vastgestelde procedures, werkwijzen, gebruik van
systemen, realiseren doelstellingen e.d.
 Zorgdragen voor de planning van het onderhoud
wagenpark.

Functie-eisen

Jouw werkplek




Routes plannen, snel schakelen en veel contact met
onze chauffeurs.
Aansturen van de logistiek medewerkers op het
verdelen van de klantorders.
Rekening houden met efficiëntie, maar ook met
klanten en alle betrokken collega’s.

Wij bieden

Wat mogen we van jou verwachten in de functie van logistiek
planner:
 Relevante opleiding, minimaal mbo4 werk en
denkniveau.
 Goede communicatieve vaardigheden met
verschillende niveaus en afdelingen in de organisatie.
 Planningsvaardigheden en organiserend vermogen.
 Kennis van en affiniteit met geautomatiseerde
systemen en IT
 Bezit vrachtwagenrijbewijs is een pre (minimaal C,
liefst CE).

Bakkerij Bouman is een hecht familiebedrijf met een grote
historie in de omgeving Geldermalsen. In 1945 is deze
bakkerij opgestart door Adriaan Bouman, sinds toen heeft de
bakkerij grote sprongen gemaakt. In 2000 is de bakkerij
overgenomen door Amarant Bakkers.
Amarant Bakkers is ambitieus en groeit flink. Wij maken onze
klanten groot met brood door elke dag tijdig vers brood te
leveren aan de klanten. In de functie van logistiek planner
draag je hier dagelijks aan bij.

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
renee.pater@amarantbakkers.com. Tot snel!

