
 
                                                              

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VOORRAADBEHEER 
 
Functiebeschrijving: 
Als administratief medewerker voorraadbeheer los je problemen op met betrekking tot 
voorraadverschillen in het ERP-systeem. Je zoekt voorraadverschillen tot op de bodem uit om 
financiële gevolgen te beperken. 
 
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een administratief medewerker 
voorraadbeheer zijn: 
 
• Je bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en staat daardoor direct contact met order 

Pickers, productverantwoordelijke, keurmeesters en  de afdeling commercie 
• Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van de voorraadverschillen in het ERP-systeem 
• Je draagt zorg voor een correcte en tijdige verwerking van voorraad gerelateerde gegevens 
• Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van rapportages en meldingen aan     

belanghebbenden 
• Je zoekt voorraadverschillen tot op de bodem uit om de financiële gevolgen te beperken 
 
Wat zoeken wij? 
 
• Je hebt een administratieve opleiding op MBO+ niveau 
• Je hebt affiniteit met de logistieke sector 
• Je bent communicatief sterk 
• Je bent accuraat, flexibel en zelfstandig 
• Je bent analytisch ingesteld 
• Je hebt geen acht tot vijf mentaliteit 
 
Wat bieden wij ? 
 

 Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch en  
   sterk groeiend familiebedrijf 

 Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer 

 Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond 

 Fulltime baan op basis van 40 uur per week 

 Verschoven diensten per week van 07:00 uur t/m 15:30 uur of van 08:00 uur t/m 16:30 uur 

 Roulerend zaterdagen van 07:00 uur t/m 15:30 uur (c.a. 1 a 2 zaterdagen per maand) 
 
Interesse ? 
 
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende 
organisatie ? Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: 
personeel@scherpenhuizen.nl 
 
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of bel met 
Karin Spanjers (HR Manager) via 040 249 50 90. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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