Productie coördinator (1 fte)
De producties van onze groentezaden vinden wereldwijd plaats. Als productie coördinator
ben je verantwoordelijk voor de ingangscontroles op alle binnenkomende partijen volgens
vastgestelde kwaliteitsprotocollen, draag je er zorg voor dat deze tijdig worden gedaan en
regel je de planning, prioritering en uitvoering hiervan. Hiernaast ben je verantwoordelijk
voor de planning, productie, kwaliteit en beschikbaarheid en verzending van het zaaizaad
wat nodig is voor de diverse producties wereldwijd. Tevens ben je inzetbaar bij het
uitvoeren van productie controles wereldwijd en ben je dus bereid regelmatig te reizen.
De werkzaamheden
Je taken bestaan onder andere uit:
-

voorbereiden van de binnenkomende zendingen en verstrekken en prioritering van
werkopdrachten tbv ingangscontrole van zaadpartijen
plannen en aansturen van kwaliteitscontrole van alle binnenkomende partijen
zorg dragen voor de benodigde documenten bij binnenkomende zendingen en het
archiveren daarvan
verzamelen van voorraad- en kwaliteitsgegevens met betrekking tot binnengekomen
partijen zaad
opstellen en bewaken van de planning en oplossen van knelpunten

Wie zoeken wij?
De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO werk-en denkniveau en over specifieke en
specialistische vakkennis welke is opgebouwd door werkervaring in de branche. Daarnaast
beheers je de Nederlanse en Engelse taal in woord en geschrift. Je kunt omgaan met
complexe situaties in verband met internationale regelgeving, het werken met een
natuurproduct, etc. Je werkt nauw samen met het afdelingshoofd Productions, de
voorraadbeheerder, afdelingshoofd sales en afdelingshoofd operations. Daarnaast stuur je
de medewerkers kwaliteitscontrole aan.
Wat bieden wij?
We bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden welke zijn afgestemd op jouw kennis en
werkervaring, een uitdagende werkomgeving binnen een groeiend bedrijf en een team van
enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Judith Stoop
(judith@bakkerbrothers.nl). Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan zo spoedig
mogelijk je motivatiebrief voorzien van CV naar Judith Stoop, naar voornoemd mailadres.

