
          

Word jij enthousiast van inkomende- en uitgaande transportstromen, opslag- en 
voorraadbeheer, inkoop, productieplanning en informatiesystemen? Dan ga je het heel erg 
leuk vinden bij Leentjes…


Sinds 2018 verkoopt Leentjes verschillende bak- en bak gerelateerde producten via zo 
ongeveer alle bekende supermarkten in Nederland. Hier gaan dagelijks onze Poeder- en 
Strooi Pret potjes, onze gekleurde Stroop Pret flesjes én onze lekkere en vrolijke bakmixen 
over de toonbank. En hoewel de consument daar meestal helemaal geen weet van heeft, gaat 
daar een heel proces aan vooraf. Om dit proces soepel en goed te laten verlopen zodat er 
áltijd voldoende Leentjes producten op voorraad zijn, zoeken we iemand, die erg enthousiast 
wordt van de volgende werkzaamheden: 

          


Tezamen met ons sales team zet je de verwachte vraag naar onze producten om in 
een wenselijke hoeveelheid voorraad, je zorgt voor een betere voorraad sturing 


Aan de hand hiervan, maak en controleer je korte- en middellange termijn productie- 
en inkoopplanningen,


Je begeleidt de samenwerking tussen partners op het gebied van inkoop, planning, 
productie en logistiek,


Onderhoudt relaties met onze dienstverleners op het gebied van transport en opslag,


Beoordeelt huidige leveranciers en samenwerkingspartners en selecteert nieuwe  
wanneer we een nieuw product gaan ontwikkelen,


Je zorgt er natuurlijk voor, dat we de producten en diensten kopen tegen de juiste 
prijs, je onderhandelt hierover met onze leveranciers en zorgt voor een verlaging van 
de kosten in de hele keten,

 

Je analyseert en optimaliseert onze processen en de inrichting van onze systemen, 


Werkt nauw samen met een heel leuke collega, die zich bezighoudt met de planning, 
levering en facturatie van onze producten bij onze klanten, veelal de supermarkten,


En je denkt in teamverband mee over de ontwikkeling van nieuwe producten vanuit 
jouw rol als supply chain coördinator. 


          

Leentjes is op zoek naar een nieuwe Blijmaker !           


Wil jij komen werken bij een van de leukste start ups van Nederland? 

Top, wij zoeken namelijk de leukste supply chain coördinator van Nederland! 



          

Leentjes is op zoek naar een nieuwe Blijmaker! 
          

Het is fijn, als je een paar jaar relevante werkervaring hebt op het gebied van logistieke, 
operationele en of andere voor supply chain management relevante processen, aangevuld 
met een logistieke-, economische- of bedrijfskundige opleiding. 


We werken met een klein informeel team in een leuk kantoor aan de Amstel en worden blij 
van enthousiaste, positieve en vrolijke mensen. Geen dag is hetzelfde bij ons en als de 
basis goed gaat en lekker staat, is er veel vrijheid voor je eigen invulling van alle  
werkzaamheden. 


Oh en als bakken niet helemaal jouw ding is, dan is dat natuurlijk niet erg, nieuwe producten 
proeven is overigens verplicht! 


Ben je circa 30 uur per week beschikbaar en woon je in of in de buurt van Amsterdam, dan 
maken we heel graag binnenkort eens kennis met je. Stuur voor 1 juni een mail waarin je 
iets over jezelf vertelt, je cv én je motivatie naar hallo@leentjesamsterdam.nl onder 
vermelding van ‘Nieuwe Blijmaker’ en misschien zien we je dan snel! 


Groet en fijne dag !                                                                                                                                                                                                               
Leentjes 


