Food Connect te Almelo is de topper in het koken en thuisbezorgen van
heerlijke gerechten. Food Connect is sinds 2001 uitgegroeid tot een
klantgericht bedrijf dat vol enthousiasme maaltijden door vrijwel heel
Nederland bezorgt.
Eén van de grondbeginselen van Food Connect, van begin af aan, is dat
medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen in de organisatie,
ieder met z'n eigen positie, vaardigheden, capaciteiten of beperkingen in
een zo plat mogelijke organisatie. Samen een grote meerwaarde bieden
aan de, op zich al, unieke maaltijdservice.

Teamleider Logistiek Food (mbo/hbo)
VERVULD
Om iedere week 60.000 maaltijden te bezorgen is het van groot belang dat de afdelingen orderpick,
planning en maaltijdbezorging op rolletjes lopen. Samen met jouw team van in totaal 70 medewerkers
zorg je er als Teamleider Logistiek voor dat de productiedoelstellingen iedere dag, iedere shift,
worden gehaald. Voor de maaltijdbezorging draag je bij aan een efficiënte routeplanning waarbij de
20 bezorgers met de juiste persoonlijke aandacht en het juiste tempo de heerlijke maaltijden bij alle
klanten brengen. Je rapporteert aan de operations manager.
Dit doe je door:
Altijd op zoek te gaan naar structurele verbeteringen en deze door te voeren
Je hoofd koel te houden indien er iets mis gaat en beslissingen te nemen die nodig zijn om de
klanten de juiste maaltijden op het afgesproken moment te leveren
De productie activiteiten te coördineren, ervoor zorgen dat die goed op elkaar aansluiten en
zorg te dragen voor voldoende ingeplande productie medewerkers
Dagelijks de shift prestaties van de afdeling orderpick te evalueren
De bezorgers iedere dag, volgens vast schema zoals dat met de klanten is afgesproken, op de
meest efficiënte manier de 3.500 adressen op weekbasis te laten bezoeken
Meer weten over het ontstaan van de vacature en de ontwikkelingen binnen het bedrijf? Lees dan
het interview met directeur Bouwe van Wijk op het nieuwsgedeelte van onze website.

"Samen met jouw team (orderpick, planning en
maaltijdbezorging) zorg je ervoor dat er iedere week
60.000 maaltijden worden bezorgd."

Functie-eisen
Deze functie past goed bij leiders met verstand van logistiek en distributie.
Voor de vacature Teamleider Logistiek zoeken we dan ook een leider die zich herkent in de volgende
punten:
Je neemt enkele jaren werkervaring mee bij voorkeur in de foodsector bijvoorbeeld als
distributie planner, coördinator logistiek of supervisor logistiek
Je hebt een afgeronde mbo of hbo opleiding richting logistiek, supply chain management of
aanverwant
Je bent goed in het motiveren van medewerkers
Je behoudt het overzicht en de kalmte in een dynamische productieomgeving en neemt actie
daar waar nodig
Je bent communicatief vaardig en je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
Je houdt van goed en lekker eten!

Aanbod
Het is een feestje om voor Food Connect te werken: de hele dag omringd door goed eten én je werkt
samen met een gezellige club collega’s. Bovendien staat Food Connect aan de vooravond van
substantiële groei en je krijgt de kans om een mooie bijdrage te leveren aan de verdere groei van de
organisatie.
Wat je verder mag verwachten bij invulling van deze vacature:
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienst verband
Een salaris tussen de € 3.250 en € 3.750 bruto per maand op basis van 40 uur per week
25 vakantiedagen als je fulltime werkt en 8% vakantiegeld
Een reiskostenvergoeding (vanaf 10 km enkele reis) van € 30 tot € 120 netto per maand
afhankelijk van de reisafstand
Een functie in dagdienst van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur – 16.30 uur. Het kan zijn
dat er sporadisch (eens in 2 maanden) een beroep op je wordt gedaan om in een avond of
ochtend een shift bij te springen
Een gunstige pensioenregeling, inleg werkgever is 50%
Mogelijkheid tot deelname fietsplan
Personeelskorting op de maaltijden
Elke vrijdagmiddag staat er een warme maaltijd voor je klaar tijdens de pauze

Reageren
Food Connect heeft ervoor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food uit
te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens
om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking van de vacature en Food Connect
Match? Introductie bij Food Connect
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Food Connect
Tweede gesprek bij Food Connect
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Lex van Berkel, Recruitment Consultant,
via het telefoonnummer 085 105 0125. Hij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Almelo
mbo / hbo
Medior
40
€ 3.250 - € 3.750 bruto per maand

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon

Lex van Berkel
Recruitment Consultant
085 105 01 25
l.vanberkel@professionalsinfood.nl
"In mijn werk als Recruitment Consultant bij Professionals In Food ben ik altijd
op zoek naar de perfecte match. Het geeft energie en voldoening wanneer de
klik er is. Daarnaast is het een mooie dienstbare positie. Je kunt iets betekenen
voor zowel klant als kandidaat. Elke dag ben ik bezig met het uitbreiden van
mijn netwerk. Laten we in contact komen en wie weet kunnen we iets voor
elkaar betekenen!"

