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 340 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.

Momenteel zijn wij voor onze vestiging in Odiliapeel op zoek naar kandidaten voor de functie van:

MANAGER SUPPLY PLANNING
AARDAPPELEN
DE FUNCTIE
• Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van de
levering van aardappelen aan onze fabrieken en je zorgt
ervoor dat verse aardappelen op tijd, in de juiste
hoeveelheid, in de juiste sortering en kwaliteit
beschikbaar zijn voor productie;
• Je bent het centraal aanspreekpunt voor de
aardappelaanvoer en zorgt door overleg met de
verschillende stakeholders (productieplanners,
teamleiders, aardappelontvangst,…) dat er optimaal
geschakeld kan worden in de dagdagelijkse planning
van de aanvoer/voorraadbeheer;
• Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van
handelspartijen aardappelen en houdt contact met deze
partijen om te weten wat er in de markt speelt. Je stelt
een planning op voor het lossen van de verschillende
vrachten (uit eigen contractteelt of aangekochte
partijen) o.b.v. productie behoefte;
• Je geeft dagelijks leiding aan de afdeling
aardappelontvangst inclusief aanvoerchauffeurs en
planning en beheert de diverse technische installaties,
zoals was- en sorteerlijnen;
• Je initieert verbetervoorstellen en neemt actief deel
aan projecten.

ONS AANBOD
Wij bieden een interessante functie in een dynamische,
vooruitstrevende en internationale georiënteerde
onderneming met uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je werkomgeving is enerverend en
volop in ontwikkeling.
DE KANDIDAAT
• MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
• Aantoonbare ervaring en affiniteit met verse
grondstoffen;
• Ervaring met inkoop en automatiseringsprocessen;
• Kennis van de Duitse taal, is een pre;
• Accuraat, flexibel, leergierig, onderhandelaar,
teamspeler die ook zelfstandig kan werken en in staat is
om snel verbanden te leggen en snel kan schakelen;
• Je bent analytisch en je kan goed onder druk presteren;
• Je bent altijd opzoek naar verbetering en weet dit om
te zetten in initiatieven;
• Je hebt een hands on mentaliteit.
INTERESSE?
Stuur je duidelijke motivatie met curriculum vitae naar:
jack.rademakers@pekakroef.com
Nadere informatie is mogelijk via nummer:
06-55371012 (Willem Sanders, Supply Chain Manager).
Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com

