Voor STEF Bodegraven zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Administratief medewerker Planning / Order Entry (32 - 40 u)
Wat doen wij?
STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8
Europese landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en
hebben we een geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke
transport netwerk vervoeren we gekoelde, diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel
Europa, volledig volgens alle veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving
Green’ programma dragen we ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot
en koolstofarm energiegebruik. We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde
Supply Chain. Zo werken we efficiënt en met de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden
klanten!
De functie:
Jij bent binnen onze afdeling Planning het eerste aanspreekpunt voor de orderopgave vanuit de
klanten. Je zorgt voor de juiste afhandeling van de binnengekomen orders in ons Transport
Management Systeem en handelt eventuele vragen omtrent de orders telefonisch of per e-mail af.
Het gaat hier om een zelfstandige functie.
Wat verwachten wij van een administratief medewerker?
•
•
•
•

MBO niveau op basis van opleiding of ervaring
Je staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig
Je bent zelfstandig, accuraat en maakt je systemen snel eigen
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk (Engels en Duits is
een pré)

Wat bieden we jou:
•
•
•
•
•
•
•

Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid
Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van TLN CAO beroepsgoederenvervoer
Doorgroeimogelijkheden binnen een internationale organisatie
Uitstekende begeleiding vanuit het team, management en organisatie
Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie én eigen ontwikkeling
Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s
De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes

Tijd voor actie!
Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door je CV met motivatie te e-mailen
naar STEF_Bodegraven_HR@stef.com. Of als je nog vragen hebt: bel 088 939 5115/ 088 939 5149.

