bioboerderij

MEDEWERKER AANKOOP EN LOGISTIEK (M/V)
Bioboerderij Blauw Kasteel is op zoek naar een medewerker die zal instaan voor aankoop en logistiek
van haar biowinkels. Deze biowinkels verkopen, naast de eigen groenten, een ruim gamma aan
biologische producten van andere leveranciers.

DE WERKGEVER
Op bioboerderij Blauw Kasteel in Scheldewindeke worden vooral groenten geteeld. Daarnaast grazen
er Ardense Voskopschapen op de eeuwenoude weilanden en wordt het bos op ecologische wijze
beheerd. In de historische moestuin vind je vergeten groenten, kleinfruit, kruiden en een
hoogstamboomgaard. De biologische groenten worden verdeeld via groentepakketten in de regio Gent
en Vlaamse Ardennen en via eigen biowinkels.
Voor meer informatie kan je terecht op www.blauwkasteel.be

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je organiseert de distributie van de producten naar de winkels, dit zowel voor de eigen producten
(voornamelijk groenten, maar ook fruit, fruitsap en vlees), als voor de producten van andere
leveranciers.
Je plaatst de bestellingen bij de leveranciers.
Je doet de prijsonderhandelingen met de leveranciers.
Je onderhoudt de relaties met de huidige leveranciers en bouwt relaties op met nieuwe leveranciers
in binnen- en buitenland.
Je optimaliseert het productgamma van de winkels op basis van de informatie uit het centrale
kassasysteem.
Je beheert het centrale kassasysteem.
Je superviseert de personeelsplanning van de winkels.

PROFIEL
Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent vertrouwd met de sector van de biologische voeding.
bent goed met mensen en computers.
hebt een analytische geest.
bent flexibel en stressbestendig.
spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.
bent in het bezit van een rijbewijs.

AANBOD
-

voltijdse tewerkstelling
een marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen
een boeiende job met grote zelfstandigheid
de voldoening mee te werken aan de verdere uitbouw van een uniek bedrijf in de biologische sector
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PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Bioboerderij Blauw Kasteel
Schaperstraat 2
9860 Scheldewindeke
Je wordt aangeworven door Blauw Kasteel NV.

HOE SOLLICITEREN
CV en motivatiebrief mailen naar jobs@blauwkasteel.be.
Bij vragen kan je telefoneren naar 0487 41 86 40, elke werkdag tussen 8u en 17u.
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