Vacature
Medewerker Logistics Service Center

Voor de afdeling Logistics Service Center zijn wij op zoek naar een Medewerker Logistics Service Center. In deze
multifunctionele rol heb je een zeer divers takenpakket. Je komt terecht in een leuk team bestaande uit 3 ervaren
Logistieke Medewerkers en 4 ervaren Customer Service medewerkers op ons kantoor in Zwijndrecht.
Medewerker Logistics Service Center

Over de functie
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Planning:
• Zelfstandig verzorgen van een optimale planning;
• Zorgdragen voor het tijdig en tegen optimale condities beschikbaar hebben van de benodigde diensten;
• Opleveren van managementinformatie m.b.t. contracten, klanten en orders;
• Zorgdragen voor volledige informatie over de klantorders in de contract- en planningssystemen;
• Zorgdragen voor een juiste voorraadadministratie van in- en externe voorraadlocaties;
• Deelname aan het consignatierooster.
Orderprocessing:
• Invoering van orders in SAP systeem;
• Controle op contractpositie en credit block;
• Het verzorgen van douane- en exportdocumenten;
• Bewaken van het proces van orderbehandeling, contractbeheer en monsterverzendingen;
• Overleg met diverse interne en extern partijen waaronder Accountmanagers en afnemers.
Transport:
• Bestellen/afroepen van transport en (dagelijks) afstemmen met vervoerders, productie en klanten ter
optimalisatie van laad- en lostijden;
• Dagelijks monitoren van status van leveringen en communicatie;
• Aanvragen van en onderhandelen over prijzen en logistieke oplossingen;
• Zorgdragen voor de juiste administratie van transporttarieven, controleren en goedkeuren van facturen;
• Verzorgen van voorraadregistratie in SAP.
Grondstoffen:
• Waarborgen van voldoende grondstoffen op voorraad;
• Aansturen van het informatieproces ten aan zien van de grondstoffen in samenwerking met diverse
afdelingen;
• Inkopen van inbound transport (lichters), opslag en controle.

Over jou
Je bent in het bezit van een HBO-diploma en hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring met Customer Service werk
en/of planningsactiviteiten in een productieomgeving (dit is een harde eis). Verder beschik je over:
•
•
•
•

Ruime ervaring met het plannen van productie en transport
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en goede beheersing van de Engelse
taal. Duits en/of Frans als andere taal is een pré.
Ervaring met SAP is een vereiste
Ervaring met Microsoft Office

Daarnaast herken je je in het volgende: accuraat, klantgericht, stressbestendig en commercieel gedreven.
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Over ons
Sime Darby Unimills maakt deel uit van de Maleisische multinational Sime Darby Plantation, een wereldwijd
opererend concern met een aantal eigen plantages en productiefaciliteiten. Al meer dan 100 jaar zijn we een
vooraanstaande producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de voedingsmiddelen-, diervoeder- en
technische industrie in Europa.
In onze productiefaciliteit in Zwijndrecht beschikken we over de meest geavanceerde verwerkingsprocessen om
innovatieve en duurzame ingrediënten te ontwikkelen voor onze klanten. De productielocatie kenmerkt zich door een
complexe en grote faciliteit, die volop in ontwikkeling is. Veiligheid zit in onze genen en wij zijn er trots op om onze
bijdrage te leveren aan duurzame voedingsmiddelen. Onze cultuur is open, vriendelijk en direct en we werken hard in
kleine teams met weinig hiërarchie. We zeggen waar het op staat en houden van ons werk.
Wij bieden
We bieden jou een uitdagende functie en een kans om jezelf verder te ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn
bijzonder goed en we hebben onze eigen CAO. Zo krijg je bij ons:
✓
✓
✓
✓
✓

Een aantrekkelijk salaris;
Een vast contract in het vooruitzicht, na een jaarcontract;
30 vakantiedagen en 3 ADV dagen;
Een bonusregeling van maximaal 4%;
Een aantrekkelijk pensioen.

En daarnaast nog vele extra’s zoals een reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenverzekering.
Solliciteren
Ben jij enthousiast en ben je de kandidaat die we zoeken? Mail dan je motivatie met jouw CV via de volgende link:
https://bit.ly/2J1fboQ.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

