Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde aardappelproducten. Peka Kroef is een
snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in Odiliapeel, Asten en Venray. Onder onze eigen labels en
de huismerken van grote Europese Retailers werken circa 320 medewerkers aan een brede range van
aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten voor
Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Wij zijn op
zoek naar kandidaten voor de functie van:

Planner / Teamleider

Aanvoer en Transport

De functie
Opstellen van dagelijkse routeplanningen en beladings-/vervoersprogramma’s, zodanig dat de interne en externe
vervoerscapaciteit efficiënt wordt ingezet en (poot-)aardappelen in juiste kwantiteit en kwaliteit, tijdig en op de juiste
plaats aanwezig teneinde het vlot verloop van het productieproces te garanderen;
Inkoop en afroepen van aardappelen en bijzondere aardappelrassen op dag/week/maand basis;
Zorgdragen voor beter inzicht en kostenbesparingen in logistieke processen in de ruimste zin van het woord. Het
zelfstanding oppakken van optimalisatie projecten en het doen van (technische) verbeteringsvoorstellen;
Leiding geven aan en het optimaal inzetten van onze chauffeurs (vast en oproep);
Zorgdragen voor het plannen van extern uit te voeren onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, APK keuringen,
beheer wagenparkonderhoud, e.d.;
Zorgen voor een accurate administratieve afhandeling en verwerking van gegevens en zorgdragen voor de
noodzakelijke managementrapportages.

upply Chain

De kandidaat
HBO werk en denkniveau, bij voorkeur een logistieke/bedrijfskundige opleiding of gelijkwaardig door ervaring;
Je haalt voldoening uit het zo optimaal mogelijk plannen, analyseren en verbeteren van processen;
Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je bent stressbestendig en je staat erom bekend dat je uitstekend kan communiceren;
Je hebt bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie in transportplanning en/of grondstoffenaanvoer;
Je hebt een proactieve houding, durft beslissingen te nemen en bent in staat om prioriteiten te stellen;
Je denkt en handelt klantgericht en hebt affiniteit met de agrarische sector;
Je hebt ervaring in het werken met MS Office (Excel in het bijzonder);
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, de Duitse taal is een
pré;
Ons aanbod
Een leuke functie in een dynamische, vooruitstrevende en internationaal georiënteerde onderneming waar jouw collega’s
stuk voor stuk specialisten zijn met hart voor de zaak. Vanzelfsprekend horen daarbij uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Stuur je motivatie met curriculum vitae naar: jack.rademakers@pekakroef.com. Nadere informatie is mogelijk via nummer
06-25414766 (Annet Vloet). Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com

