Smit Kwekerijen is een modern en innovatief bedrijf met meer dan 200 medewerkers. Vanuit ons omvangrijk
kassencomplex van ca. 15 ha rondom Sappemeer leveren wij aan klanten door geheel
Europa.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

1 enthousiaste collega met toekomstperspectief
ter vervanging van onze Coördinator Stek en Logistiek (M/V) fulltime – 40 uur
Doel van de functie:
Je werkt nauw samen met de coördinator Stek en Logistiek en draagt mede zorg voor een efficiënte,
accurate en tijdige afwikkeling van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van teeltvoorbereiding
en logistiek. Je houdt toezicht en controleert alle werkzaamheden en voert deze mede uit. Tijdens de
afwezigheid van de coördinator zorg je ervoor dat alle voorkomende werkzaamheden volgens behoren
uitgevoerd worden om de normale gang van zaken te waarborgen.
Voornaamste taken/verantwoordelijkheden
▪ Het coördineren van de werkzaamheden m.b.t. de teeltvoorbereiding en logistiek zoals:
o Toewijzen van taken, begeleiden en instrueren van medewerkers
o Controleren van de werkuitvoering
o Mede uitvoeren van de werkzaamheden
▪ Planning van de werkzaamheden
o Optimale bezetting rekening houdend met het werkaanbod en de nodige vaardigheden van
medewerkers
o Zorg dragen voor vervanging van medewerkers bij tijdelijke of onverwachte afwezigheid
o Overleggen en afstemmen met de direct leidinggevende over werkplanning, uitvoering,
maatregelen en evt. bijzonderheden;
o Analyseren van de werkwijze, indien nodig verbetervoorstellen aandragen.
▪ Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden
o Bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden;
o Steekproefsgewijs controle uitvoeren v.w.b. kwaliteit en kwantiteit;
o Toezicht houden op de uitvoering en naleving van procedures en voorschriften zoals veiligheid,
orde en netheid etc.;
o Registreren van gegevens zoals productie, afgeleverde goederen en voorraden.

Functie eisen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over MBO 4 werk- en denkniveau
Ervaring in een coördinerende of leidinggevende functie is een pré
Hands-on mentaliteit, kwaliteits- en resultaatgericht
Zelfstandige en besluitvaardige persoonlijkheid met eigen initiatief en doorzettingsvermogen
Leidinggevende capaciteiten, communicatief goed onderlegd, doortastend, integer, motiverend
Computervaardigheden

Wij bieden:
▪ Een verantwoordelijke en afwisselende functie
▪ Een enthousiast en gedreven team van collega’s waar teamwork en een goede sfeer belangrijke
uitgangspunten zijn
▪ De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen

Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact op met Peter Kamphuis op telefoonnummer 06 – 46 40 00 55
Enthousiast?
Solliciteer dan tot uiterlijk 28 december 2018 per e-mail.
Je reactie inclusief CV en motivatie kun je richten aan afd.p-o@smitkwekerijen.nl onder vermelding van
vacature “Vervangend Coördinator”.
Deze vacature doorsturen?
Ken je iemand die zou passen op deze vacature, stuur hem dan direct door.
Opmerkingen:
Sollicitaties die niet voldoen aan het omschreven profiel worden niet in behandeling genomen.
*** Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! ***

