Voor onze afdeling verkoop op ons kantoor in Dronten zijn wij op zoek naar een:
ORDERPLANNER (FULLTIME M/V)

Neem jij graag verantwoordelijkheid en wil je onderdeel uitmaken van een team met
harde werkers die de Nederlandse en Europese supermarkten, barbecue speciaalzaken en
horecagroothandels voorziet van een uitgebreid assortiment barbecue
verbruiksartikelen? Dan is dit jouw kans! Onze organisatie groeit hard en wij zien nog
meer kansen! Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons team komt versterken.
ZO ZIET JOUW FUNCTIE ERUIT:
Plannen is vooruitkijken. De hele dag ben je daarom bezig met vooruitkijken en het
optimaliseren van het leveringsproces. Je zorgt ervoor dat onze nationale en
internationale klanten hun bestellingen op het juiste moment en op de juiste locatie
geleverd krijgen. Jij bent het aanspreekpunt van onze bestaande klanten als het gaat om
het plaatsen van orders. Om dit alles goed te laten verlopen is duidelijke communicatie
en een goede werkstructuur van groot belang.

Je taken bestaan o.a. uit:
• Het plannen en bewaken van verkooporders;
• Het organiseren en plannen van transport naar de klant in binnen-en buitenland;
• Je draagt zorg voor de verwerking van orderwijzigingen en andere administratieve
werkzaamheden;
• Het controleren van het eindresultaat van de geplande orders en je stuurt de
planning bij indien nodig;
• Monitoren en bijsturen van de voorraden;
• Samen met je collega van de afdeling productieplanning organiseer je de
productie van orders;
• Je signaleert knelpunten en speelt hier actief op in of geeft het probleem door aan
de leidinggevende.
WIE BEN JIJ?
Een organisatietalent met helicopterview die graag zijn/haar zaken op orde heeft. Jouw
gestructureerde werkwijze helpt de gehele order afhandeling gesmeerd te laten verlopen.
Ondanks het feit dat je bezig bent met planningsmatige zaken verlies je niet uit het oog
dat het uiteindelijk om een tevreden klant gaat. Met jouw beheersing van de Engelse taal
in woord en geschrift kun je prima communiceren met onze internationale contacten.

EN WAT NOG MEER…
• Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding;
• Je bent een stabiele factor en weet van aanpakken;
• Je weet hoe je moet plannen en organiseren;
• Je kunt onder tijdsdruk nauwkeurig blijven werken bij een organisatie waar het in
het voorjaar en de zomer hectisch kan zijn;
• Je hebt analytische en communicatieve vaardigheden;
• Microsoft Office-programma’s kennen geen geheimen voor jou;
• Ervaring in Exact is een plus evenals ervaring in een soortgelijke functie;
• Kennis van de Franse en/of Duitse taal is een pré.
WIE ZIJN WIJ?
Roos-KCB Holland BV ontwikkelt, produceert en distribueert barbecue verbruiksartikelen
voor retailketens in Nederland en Europa. Denk aan bekende supermarktformules,
barbecue speciaalzaken en horecagroothandels. De diversiteit aan producten is groot.
We maken veel private label producten, maar hebben ook onze eigen merken.
Kijk maar eens op onze website: www.rooskcb.nl

Je komt terecht in een middelgroot team met een informele sfeer waarbinnen mensen
zich thuis voelen en lol wordt gemaakt. Dus tegen een geintje moet je zeker kunnen.
We werken hard, kennen onze verantwoordelijkheden en kunnen tegen stress en
verandering. Hier helpen we elkaar bij, maar spreken we elkaar ook op aan. Dit betekent
dat ideeën en initiatieven welkom zijn, de deur bij iedereen altijd openstaat, dat we
loyaal zijn en bereid zijn een stapje extra te zetten. We maken ook graag tijd voor leuke
dingen. Zo is vrijdag onze snackdag en gaat ook onze barbecue geregeld aan.
WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN?
Een leuke en afwisselende baan van 36-40 uur bij een groeiend en dynamisch bedrijf. Wij
bieden een salaris tussen de €2250-€2700 per maand op basis van jouw ervaring en
kennis. En minstens zo belangrijk: een leuke groep collega’s!
HEBBEN WE JE AANDACHT?
Kun jij ons overtuigen van jouw planning skills, maar bovenal van jouw enthousiasme en
logistieke drive? Wacht dan niet langer en reageer!

Stuur jouw cv en motivatie naar info@rooskcb.nl t.a.v. Leroy van Zundert. Mocht je nog
vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd even telefonisch contact met ons opnemen via
het telefoonnummer 0320 212931 of
per e-mail.
Wi j werken ni et met recrui ters voor de i nvul l i ng van onze vacatur es, acqui si ti e n. a. v. deze
vacatur e wor dt dan ook ni et op pri j s gestel d .

