Bonda biedt je een veelzijdige baan!
Ter versterking van de afdeling planning in s’-Hertogenbosch zoeken wij
een proactieve en enthousiaste

PLANNER
Als Planner coördineer je (samen met 4 collega’s) het hele proces rondom de verwerking van de vochtrijke
diervoeders in Nederland, België en het grensgebied met Duitsland. Je onderhoudt nauwe contacten met de
grote namen uit de levensmiddelenindustrie en regelt het hele proces vanaf de aanmelding van een order tot en
met de levering bij onze klanten.
Hoe krijg je dit als Allround Planner voor elkaar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je regelt dat producten tijdig worden afgehaald bij onze toeleveranciers.
Je verwerkt binnenkomende orders (zowel via de verkoopcollega’s als
rechtstreeks bij de afdeling).
Je maakt de productieplanning
Je regelt alle op- en overslag van de (eind)producten
Je regelt het transport tussen onze leveranciers, onze productielocatie
en onze klanten.
Je overziet het proces en bewaakt de voortgang.
Je stemt de continu veranderende vraag en aanbod optimaal op elkaar af.
Je zorgt voor de correcte administratieve afhandeling van de orders (tbv
facturatie)

Wat neem je mee?
Jij bent iemand die analytisch kan denken, problemen kan analyseren en ze
vervolgens ook weet op te lossen. Je bent nauwkeurig en tegelijkertijd flexibel.
Bovendien denk en handel je resultaat- en klantgericht. Je zoekt een plek waar je je
verder kunt ontwikkelen en kunt groeien. Maar je begrijpt ook dat je dat bereikt
door je mouwen op te stropen, initiatief te tonen en gewoon hard te werken.
Wat staat er op jouw cv?
✓
HBO opleidingsniveau;
✓
Enige werkervaring in een coördinerende / organiserende functie is
mooi meegenomen maar geen must. Leergierigheid wel!
✓
Je hebt aantoonbaar logistiek inzicht;
✓
Je hebt kennis van de Engelse taal; kennis van de Duitse taal is een pré;
✓
Je kunt goed werken met Excel.
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Optimaal resultaat op het boerenerf, mede mogelijk gemaakt door jou! Waarom je juist nú
bij ons zou moeten beginnen? Omdat je terecht komt in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is en zich
onderscheidt met innovatieve en duurzame producten en concepten. Waar je werkt met goed opgeleide
collega’s die de taal van de agrariër spreken. Bij Agrifirm hebben we hoge ambities en dat verwachten we
ook van jou en jouw team. Nogal een verantwoordelijkheid dus! Ben jij onze nieuwe collega die het
verschil weet te maken? Dan ligt er een mooie carrière voor je in het verschiet bij Agrifirm! Wil je meer
informatie dan kun je contact opnemen met Gijco Rijneveld, Manager Operations 06 20 13 90 51.
Solliciteren kan via deze link. Je reactie (CV en motivatie) kan je richten aan Simon Braakhekke,
corporate recruiter. Telefonisch te bereiken via 06 21 58 49 47.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Word jij onze nieuwe collega?

Bonda Nederland is actief in
verkoop en productie van
enkelvoudige- en gemengde
vochtrijke bijproducten uit de
levensmiddelenindustrie. De
ondernemers in de
veehouderij zijn onze klanten.
Onze innovaties zijn gericht op
de optimale omzetting van
onze voeders tot vlees, melk
en eieren. Samen met onze
klanten en toeleveranciers
leveren wij zo een belangrijke
bijdrage aan de circulaire
economie. Duurzaamheid zit
sinds 1915 in onze genen!
Bonda is onderdeel van
Agrifirm, een coöperatie van
ruim 10.000 agrarische
ondernemers, levert
kwalitatief hoogstaande
diervoeders, producten voor
de teelt van gewassen en
professioneel advies.
Daarnaast focust Agrifirm ook
op de ontwikkeling van
innovatieve, duurzame
producten en concepten die
veehouders en telers helpen
de best mogelijke resultaten
te halen voor nu en in de
toekomst.

