SUPPLY CHAIN MANAGER
BOLLETJE BV

Kom werken bij één van de mooiste merken van Nederland: Bolletje.

OPDRACHTGEVER
Met een merkbekendheid van 98% in Nederland is Bolletje B.V. één van de bekendste merken van Nederland. Het bedrijf heeft
over twee locaties verdeeld, ongeveer 400 mensen aan het werk. In Almelo worden in een geautomatiseerde productieomgeving
o.a. beschuit, roggebrood, knäckebröd en kruidnoten gemaakt. Daarnaast hebben ze een fabriek in Heerde. De cultuur binnen
Bolletje kenmerkt zich als informeel, ondernemend en no-nonsense.

FUNCTIE
De Supply Chain Manager is verantwoordelijk voor het voortdurend optimaliseren van het totale logistieke proces (planning,
expeditie en warehouse samen 40 fte) en zorgt ervoor dat onze producten op de juiste plaats op het juiste moment beschikbaar
zijn tegen optimale kosten voor onze afnemers. In de functie stuur je de afdelingen
Waar word je verantwoordelijk voor?
Ontwikkeling en implementatie van de logistieke organisatiestrategie;
Je bent eindverantwoordelijk voor de productieplanning op de locaties Almelo en Heerde;
Je bent eindverantwoordelijk voor het magazijn en expeditie.
Je weet hoe je het logistieke proces zo optimaal mogelijk insteekt wat betreft kosten, servicelevels, logistiek en
voorraadniveau;
Faciliteren en optimaliseren van de logistieke processen en samenwerking;
Optimaliseren van het logistieke proces binnen AX, zowel voor planning als magazijn/expeditie;
Aansturing van het volledige S&OP-proces;
Verantwoordelijk voor alle externe goederenbewegingen;
Signaleren van knelpunten en ontwikkelingen binnen het team en de operationele processen;
Je neemt van nature de leiding.
Standplaats is Almelo (4 dagen per week) en Heerde (1 dag per week).
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Wat verwacht Bolletje van jou?
Je hebt een afgeronde logistieke opleiding (HBO/WO);
Aantoonbaar sterk in procesverbetering en relevante leidinggevende werkervaring, bij voorkeur in de FMCG;
Kennis van en ervaring met ERP-systemen, bij voorkeur AX;
In staat om prioriteiten te stellen, besluiten te nemen en op een heldere manier te communiceren op verschillende niveaus in
de organisatie;
Analytische vaardigheden in combinatie met probleemoplossend vermogen;
Kennis van de relevante processen binnen de voedingsmiddelenindustrie.
Competenties:
Aansluiting bij onze kernwaarden: Betrokken, Verbindend, Inventief, Efficiënt en Slagvaardig;
Analytisch, resultaatgericht, overtuigend en praktisch;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Duits en Engels zijn een pre.

STANDPLAATS
Almelo, Overijssel

AANBOD
Bolletje biedt een plezierige en informele werksfeer binnen een dynamische omgeving, met veel uitdagingen en ontwikkelingen.
Daarnaast bieden we uiteraard een marktconform salaris en verder kennen we tal van andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over het werken bij Bolletje? Lees dan het interview!
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Naam: Richard Bloemsma (Managing Partner)
E-mailadres: richard@nomilk2day.nl
Telefoon: 0031629239066
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