Bakkerij Bouman is op zoek naar een:

Hoofd
logistiek

Introductie

Functieomschrijving

Als hoofd logistiek ben je verantwoordelijk om de uitgaande
stroom bakkerij producten juist, volledig & op tijd af te leveren
bij onze klant. Hierbij geef je leiding aan een groep van ca. 70
enthousiaste collega’s; chauffeurs en verdelers.

Het is jouw taak, wanneer de broden gebakken en ingepakt
zijn, deze op de meest efficiënte manier bij de klant te
krijgen. Je bent het aanspreekpunt voor de transportplanner,
winkel accountmanagers, teamleiders en onze in-house
intercedent.

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten als hoofd logistiek:
• Je bent een people manager die houdt van een
uitdaging.
• Je kunt mensen goed motiveren en bezit goede
communicatieve vaardigheden met verschillende
niveaus en afdelingen in de organisatie.
• Je kunt snel schakelen en hebt een hoge
handelingssnelheid.
• Je hebt kennis van en bent zeer handig met
geautomatiseerde systemen en IT.
• Je bent bereid om 24/7 aan te kunnen staan.
• Bezit vrachtwagenrijbewijs is een pre (minimaal C,
liefst CE).

Wij bieden
Als je aan de slag gaat als Hoofd Logistiek 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.
• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.
• 25 vakantiedagen in het jaar.
• 8% vakantiegeld.

Daarbij heb je de volgende verantwoordelijkheden:
• Korte en lange termijn beschikbaarheid van
medewerkers.
• Juistheid, volledigheid en tijdigheid van de interne
en externe logistiek.
• Tactische planning mbt groei of verbetering van het
logistieke proces.
• Hoofdbewaker logistieke ICT systemen (zoals
Checks, Ritplan, PC-data en Profit).
• 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.
• Bevorderen/bewaken van de naleving van centraal
vastgestelde procedures, werkwijzen en gebruik van
systemen.

Jouw werkplek
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.

Solliciteren
Heb jij nooit van afwachten gehouden en stippel je graag lijntjes uit? Kortom,
ben jij onze nieuwe aanwinst? Dan horen we graag van jou! Stuur je cv en
motivatie naar renee.pater@amarantbakkers.com, dan hoor je snel van ons.

