
 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 
• Je bent een onmisbare schakel in onze bakkerij; 
• Je bent verantwoordelijk voor de productieplanning van de 

bakkerij, inclusief prognoses van e-commerce bestellingen; 
 

Functieomschrijving 
De medewerker bedrijfsbureau richt zich op de 
werkvoorbereiding en (machine- en productie)planning van de 
bakkerij en bepaalt daarmee ook de kaders/volgordelijkheid 
van de in de keten betrokken afdelingen (logistiek, inkoop). Je 
werkt aan de hand van een voortschrijdend (op artikelniveau) 
gespecificeerd afnameplan.  
 

Kern van de functie ligt in het minimaliseren van de 
productiekosten en maximaliseren van de 
afleverbetrouwbaarheid. De beschikbaarheid van grond- en 
hulpstoffen ligt tevens binnen de scope van de functie, waarbij 
gewerkt wordt binnen door anderen (inkoop) opgestelde 
contracten en voorraad- en bestelparameters.  
 

Werkzaamheden zijn onder andere: 
• indelen van (verwachte) volumes per lijn, rekening 

houdend met meest efficiënte runvolgorde en -grootte;  
• aanmaken en afgeven van definitieve productieorders, 

baklijsten, inpaklijsten e.d.;  
• bestellen van en monitoren of benodigde grond-

/hulpstoffen en verpakkingsmaterialen voldoende 
aanwezig zijn;  

• opstellen en bespreken van voorlopige productieorders 
met productie en logistiek; 

• dagelijkse analyse van de afwijkingen en communiceren 
met belanghebbenden; 

• middellange termijn planning opstellen, bewaken en 
communiceren met belanghebbenden; 

• opstellen van dagelijkse prognose voor onze e-commerce 
klanten; 

• opstellen, volgen en berekenen van KPI’s, en op basis 
hiervan verbetervoorstellen initiëren. 

Bakkerij Bouman is op zoek naar een medewerker: 
 

Bedrijfs- 
bureau 
 
Full time 

Solliciteren 
Wil je meer weten over deze vacature of wil je 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 aron.munster@amarantbakkers.nl. Tot snel! 

 

Wat mogen wij verwachten 
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 
• Je bent fulltime beschikbaar; 
• Je hebt een flexibele instelling; 
• Je bent ervaren in het werken met MS-office; 

• Je bent stressbestendig, weet van aanpakken en werkt 
goed in een team. 

 

Wij bieden 
Als je aan de slag gaat als medewerker bedrijfsbureau bij 
Bakkerij Bouman kun je het volgende verwachten: 

• Een leuke baan met zicht op vast dienstverband; 

• Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid; 

• Mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief 
brood te kopen; 

• Een prima salaris conform de CAO voor het 
Bakkersbedrijf; 

• Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen; je 
bouwt echt een carrière op in de bakkerswereld! 

 

Jouw werkplek 
Bakkerij Bouman is een hecht familiebedrijf in Geldermalsen en 
heeft een grote historie. In 1945 is deze bakkerij opgestart door 
Adriaan Bouman, sindsdien heeft de bakkerij grote sprongen 
gemaakt. In 2000 is de bakkerij onderdeel geworden van 
Amarant Bakkers.  
 
Bij Bakkerij Bouman werken circa 180 medewerkers. Onze 
missie is: wij maken onze klanten groot met brood! Dit wordt 
gedaan door elke dag vers brood te bakken, in te pakken en af 
te leveren aan onze klanten. 
 
Wij bakken dagvers brood voor 170 Jumbo winkels in midden 
Nederland en voor de E-commerce van Jumbo. 
 
Als medewerker bedrijfsbureau wordt je onderdeel van een 
jong en gedreven management team. 
 
 


