Supply Chain Manager – standplaats Vlaardingen
Ben jij op zoek naar een volgende stap in je carrière en wil je de volledige verantwoordelijkheid
hebben over onze Supply Chain? Heb je affiniteit met inkoopmanagement, voorraadmanagement en
met logistieke procesverbeteringen? Wil jij met ons meegroeien en onze duurzame ambitie
waarmaken?

Wie is Royal Steensma? Wat doen we als Royal Steensma en waar streven we naar?
Als je bij één onze vier Nederlandse plants binnenkomt, ervaar je niet alleen dat we heerlijke
bakkerijartikelen produceren, maar ervaar je vooral de bevlogenheid van onze medewerkers.
Medewerkers die kennis hebben van uiteenlopende processen, producten en specialiteiten. Met circa
225 collega’s zorgen we er dagelijks voor dat zowel de ambachtelijke bakker op de hoek, als ook de
industrie en de retail voorzien worden van onze producten. De saamhorigheid ervaar je wanneer je
een van onze locaties binnen loopt. Humor in combinatie met hard werken, met de handen in het
deeg en ook een lach en een traan zijn ons niet vreemd. Korte lijnen, efficiency, inventiviteit,
maatwerkoplossingen: daar houden wij van; en onze klanten ook!
Royal Steensma is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van
hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail, brood- , banket- , chocoladeen ijsindustrie. Wij produceren onder eigen merk en onder private label en zijn nationaal en
internationaal actief. In Nederland behoren wij tot de marktleiders op het gebied van
bakkerijgrondstoffen.
Royal Steensma heeft vestigingen in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt
de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor de aanlevering van grondstoffen.

Functie:
Als Supply Chain Manager ben je verantwoordelijk voor het doelmatig en efficiënt verlopen van de
processen binnen de Logistiek. Hierbij ben je eindverantwoordelijk voor het Magazijn en het
Bedrijfsbureau. Je werkt nauw samen met andere afdelingen van de locatie waar je werkt en met de
andere locaties. Je rapporteert aan de Plantmanager en je maakt deel uit van het Plantteam
Vlaardingen.
Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:
 Je analyseert en initiëren de procesverbeteringen en kostenoptimalisatie binnen de
Supply Chain (Logistiek en Bedrijfsbureau).
 Je bouwt een netwerk met alle ondersteunende afdelingen (ook op de vestigingen in
Vlaardingen, Franeker en Elst) en met externe partijen (logistieke dienstverleners) met
als doel de gezamenlijke prestatie te verbeteren.
 Je rapporteert en controleert de productiviteit, kosten en kwaliteit.
 Je draagt zorg voor een optimale forecasting en planning.
 Je verwerkt en analyseert de productie-, verkoop- en voorraadcijfers. Aan de hand
hiervan lever je inzichtelijke managementinformatie aan.
 Je stelt KPI’s op en stuurt samen met je team op de KPI’s en stuurt bij indien nodig.
 Je bepaalt in samenwerking met de afdeling inkoop de voorraadparameters van zowel
grondstoffen als verpakkingsmaterialen. Hierbij hou je rekening met de behoefte en
leveringscondities.
 Je beheert voorraden, zodanig dat de doelstellingen voor leverbetrouwbaarheid en
klanttevredenheid worden behaald, tegen het meest optimale resultaat.
 Je stuurt en coacht het team, inclusief beoordeling en ontwikkeling van een team.
 Je draagt zorg bij de inrichting en het applicatiebeheer van logistieke modules in Exact.
 Je signaleert en anticipeert op logistieke, productie- en kwaliteitsproblemen / klachten.
 Je hebt een bedrijfsbrede adviserende / sturende rol inzake de administratieve
verwerking van de emballage.
 Je begeleidt één of meerdere stagiaires.
 Je werkt nauw samen met de collega’s van de afdelingen Inkoop, QC, Productie, QAESH, R&D binnen de plant.

Wat vragen we van je?
 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en je hebt een opleiding Logistiek of (technische)
bedrijfskunde of een soortgelijke opleiding afgerond.
 Je beschikt over minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring binnen de supply chain /
bedrijfsbureau, bij voorkeur binnen de food / fmcg.
 Je hebt ervaring met één of meerdere ERP systemen, bij voorkeur met Exact.
 Je kunt in een teamverband werken.
 Je bent integer, sensitief, behulpzaam, dienstverlenend en sociaal ingesteld.
 Tevens ben je proactief, vasthoudend, pragmatisch, hands-on, initiatiefrijk, besluitvaardig en
communicatief sterk.
 Je werkt zeer nauwkeurig en met een kritische blik.
 Indien je ervaring hebt met veranderprocessen, dan is dat een pré.
 Je hebt goede kennis van het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden we je?
Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief. Een
goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een aantrekkelijke pensioenregeling,
vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. We bieden je ook een gezellig team waarbij we informeel en
actief met elkaar samenwerken. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn eveneens aanwezig.

Nieuwsgierig of heb je de gouden tip?
Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek is, neem dan contact op met Jelke van
Dapperen, HR Manager. Jelke is bereikbaar op nummer 06-20253739. Ook kun je een mail sturen
naar j.vandapperen@steensma.com

