HOOFD SUPPLY CHAIN
CRV BV

Uitdagende positie voor een manager die in de supply chain van CRV het verschil kan maken. Je
krijgt veel vrijheid om dit met je team te realiseren.

OPDRACHTGEVER
CRV is een innovatieve coöperatieve veeverbeteringsorganisatie die rundveehouders internationaal een breed portfolio aan
genetica, managementproducten en dienstverlening biedt. Werken bij CRV betekent dat je gedreven bent om de veestapel van
onze klanten optimaal te laten presteren. Je staat met beide benen stevig op de grond, je bent slim en denkt praktisch. Je bent
nieuwsgierig naar de wensen van onze klanten en de manieren waarop jij die wensen kunt vervullen. En… je straalt natuurlijk een
gezonde dosis optimisme uit.

FUNCTIE
Aansturen en coachen van medewerkers van de afdeling Internationaal Logistiek Centrum, Embryo Distributie Centrum,
Semen Processing Centre productieplanning en stierenstallen (+/- 35 medewerkers);
Verantwoordelijk voor een efficiënte productie en distributie;
Continue verbetering van werkprocessen in de supply chain en prestaties van medewerkers;
Naleving van voorschriften en procedures inzake kwaliteit, veiligheid en gezondheid;
Onderhouden van interne en externe contacten (businessunits, Klantenservice, NVWA en leveranciers);
Ondersteuning verlenen aan en verbeteringen initiëren binnen de supply chain wereldwijd, inclusief het opzetten van
onderzoeksprojecten.

PROFIEL
Hbo werk- en -denkniveau;
Minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven met ervaring of duidelijke affiniteit in de agribusiness;
Een verbindende persoonlijkheid met focus op samenwerking en ontwikkeling;
Ervaring met logistiek en supply chain is een sterke pre;
Hands-on mentaliteit.

Nomilk2day BV | Burg. van Roijensingel 13 | 8011 CT Zwolle | The Netherlands | +31 (0)38 20 20 190 | info@nomilk2day.nl
www.nomilk2day.nl

Competenties:
Duidelijk leiderschap met oog voor de mens, klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, coachen en organiseren.

STANDPLAATS
Deventer (4 dagen), Arnhem (1 dag)

AANBOD
Werken bij een toekomstgerichte organisatie, met een enthousiaste club mensen waarbij de focus ligt op de moderne
veehouder;
Een veelzijdige functie met leidinggevende taken en verantwoordelijkheid;
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

CONTACTPERSOON

Naam: Jeroen Pelleboer (Consultant Agribusiness)
E-mailadres: jeroen@nomilk2day.nl
Telefoon: 0031615282980

Nomilk2day BV | Burg. van Roijensingel 13 | 8011 CT Zwolle | The Netherlands | +31 (0)38 20 20 190 | info@nomilk2day.nl
www.nomilk2day.nl

