Yoni zoekt een...

Supply Chain Ondersteuning
Als Operations Support ben jij de schakel tussen inkoop en verkoop. Jouw focus ligt op het
perfect laten verlopen van alle logistieke processen. Dit betekent dat je behalve georganiseerd,
ook een kei in processen bent. Jij haalt energie uit het optimaliseren van deze processen. Excel
kent voor jou geen geheimen en je logistieke kennis reikt bij voorkeur tot ver over de grens. In
onze dynamische team werk je nauw samen met de Supply Chain Manager, Sales team,
Business Controller en administratie. Ook heb je regelmatig contact met onze logistieke-, retailen productiepartners. Verder ben jij oplossingsgericht, stressbestendig en kan goed
multi-tasken.
Vereisten:
•
Perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
•
Kennis van Exact, EDI en GS1 is een pré
•
Hands-on mentaliteit, proactieve instelling
•
Passie voor het optimaliseren van processen
•
Oplossingsgericht
•
Excel Nerd
•
Je herkent jezelf in onze kernwaarden; transparant, revolutionair, onconventioneel,
ruimdenkend en bewust
Verantwoordelijkheden:
•
Contact met onze distributiepartners, retailers en sociale werkplaats. O.a. over het
oplossen van lever- en orderproblemen en het plaatsen van assemblage orders.
•
Zorgdragen voor het opzetten van nieuwe klanten en producten in de verschillende
systemen.
•
Zorgdragen voor klachtenverwerking tussen Customer Service en leveranciers.
•
Zorgdragen voor het gehele inbound proces bij de distributiepartners.
•
In kaart brengen van en verbeterslagen maken in het kwaliteitscontroleproces.
•
Optimaliseren van verschillende logistieke processen, o.a. het koppelen van de
verschillende systemen.
•
Zoeken van logistieke oplossingen voor (internationale) salesklanten.
•
Algemene ondersteuning en administratieve support van de Supply Chain Manager bij
diverse projecten en het plaatsen van inkooporders.
•
Coordinatie van het officemanagement
Wij leggen je in de watten
Werken voor Yoni dreigt bijzonder leuk te worden. In ons kantoor in de Amsterdamse Impact
Hub leggen wij je in de watten met goede koffie, chocola en natuurlijk onbeperkt tampons en
maandverband. In ons kleine team gaan we verantwoordelijk om met onze gezondheid, elkaar
en de wereld om ons heen. Maar soms kiezen we er ook heel bewust voor om onverantwoordelijk te zijn. We noemen dat donderdagmiddagborrel.
Yoni vindt dat elke vrouw het recht heeft om te weten waar haar tampons, maandverband en
inlegkruisjes van zijn gemaakt. Daarom geven wij onze ingrediënten bloot op het doosje. Dat
klinkt normaal, maar is eigenlijk heel speciaal. Want veel grote merken vertellen niet wat er in
hun intieme producten zit. De vagina is sterk absorberend. Daarom kiezen wij voor biologisch
katoen. Geen plastic, geen parfum, geen poespas. Door de stilte rondom menstruatie te doorbreken en een alternatief te bieden, willen wij een verandering teweegbrengen in de intiem-industrie.
Interesse?
Reageer voor 20 mei op deze vacature door jouw cv en motivatiebrief te mailen naar
joelle@yoni.care. Wij vinden het fijn als je zo snel mogelijk kan beginnen!

