PITT cooking zoekt teammanager

PITT cooking is per direct op zoek naar een

Veelzijdige teammanager productie/inkoop (ft)
in een innovatief en internationaal technisch bedrijf / fulltime / De Meern
We zijn op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige en daadkrachtige collega. Een
betrokken teamspeler die een bijdrage weet te leveren aan de verdere internationale
groei van de organisatie. Je bent eindverantwoordelijk voor de productie en de
inkoop. Je maakt de planning, stuurt de werkvoorbereiding aan en zorgt voor de
inkoop van de benodigde materialen. Daarnaast fungeer je als inspirerende en
verbindende factor binnen de organisatie. Kortom, multidisciplinair organiseren en
communiceren.
Jouw functiegebied
•
Opstellen van de productie- en capaciteitsplanning;
•
Analyseren verkooporders en verkoop forecast;
•
Contractmanagement met (toe)leveranciers;
•
Zorgdragen voor de logistieke planning, e.e.a. in samenspraak met onze
		
(internationale) PITT-partners;
•
Monitoren van productieprestaties van het professionele productieteam;
•
Beheren en optimaliseren voorraadlevel.
Wat breng je mee?
•
HBO- niveau verkregen door opleiding of ervaring;
•
Minimaal 5 jaar werkervaring in een multidisciplinaire werkomgeving
		
(productie/inkoop);
•
Ervaring om mensen te motiveren, te verbinden en effectief te laten samen
		
werken;
•
Het vermogen om planmatig te werken in een dynamische omgeving;
•
Op basis van inzicht in staat zijn prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen.
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Wat heeft PITT cooking te bieden?
•
Een sleutelpositie in een snel internationaal groeiend innovatief bedrijf
met een betrokken team;
•
Veelzijdige contacten met nationale en internationale business partners;
•
Vrijheid en zelfstandigheid in samenspel met collega’s op basis van 		
concrete doelstellingen;
•
Ontwikkelingsmogelijkheden in lijn met de groei van de onderneming.
Wie zijn wij?
PITT cooking is een uniek, innovatief en gepatenteerd concept waarbij gaspitten
op bijzondere wijze in het aanrechtblad worden geïntegreerd. Begonnen op de
zolderkamer is PITT cooking in negen jaar tijd uitgegroeid tot een wereldmerk
in een nieuw bedrijfspand. Internationaal, maar trouw aan haar oorsprong met
een oer-Hollands product! De gaspitten worden handgemaakt in de fabriek in
De Meern. Ons team is gedreven en betrokken om PITT cooking als krachtig
merk uit te bouwen. Kwaliteit en servicegerichtheid staan hierbij altijd centraal.
Solliciteren
Jouw sollicitatie inclusief motivatie en CV mag je richten aan Maikel Bink, via
maikel@pittcooking.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
ons kantoor, via 088-0887070.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
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