Productverantwoordelijke AGF
Functiebeschrijving:
Als Productverantwoordelijke sta jij elke dag voor de uitdaging om bestellingen op de juiste wijze klaar te
zetten, waarbij jij de houdbaarheid en kwaliteit goed in de gaten houdt. Wanneer producten afwijken van
de gestelde normen dan meldt jij dit direct. Daarnaast onderhoud je contact met de afdelingen Keur,
Inkoop en Transport over de voorraad, afwijkingen of bijzonderheden van inkomende goederen
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een productverantwoordelijke AGF zijn:








Assistentie bij de ontvangst en opslag van producten
Je bent verantwoordelijk voor een bepaalde productgroep
Je draagt zorg voor FIFO-verlading
Dagelijkse telling en controle van voorraad
Dagelijks overleg met afdeling verkoop over de voorraad
Afdeling inkoop attenderen op partijen die extra aandacht nodig hebben
Magazijnmedewerkers voorzien van informatie over welke partij verladen moet worden (a.d.h.v.
klanteisen)

Wat zoeken wij?







Je beschikt over MBO+ werk en denkniveau
Je bent assertief, praktisch ingesteld, communicatief sterk en kunt goed zelfstandig werken
Je hebt affiniteit met groente en fruit (pré)
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent een teamplayer en hebt een flexibele instelling
Je bent bereid om roulerend op zaterdagen te werken

Wat bieden wij ?

•
•
•
•
•
•

Een uitdagende, afwisselende functie binnen een enthousiast team in het meest duurzame
pand van Nederland
Marktconform salaris passend bij ervaring/capaciteiten & achtergrond
Ruimte en vrijheid voor eigen inbreng
Gevarieerd werk binnen een enthousiast team in een modern bedrijf
Fulltime baan op basis van 40 uur per week
Uitzicht op een vast contract

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 of met Luc Huijbregts via 040 249 50 91.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

