Verbeek Broederij en Opfok
Teamleider Planning & Klantservice (lid MT)
Verbeek Broederij en Opfok is toonaangevend in de productie van broedeieren, kuikens en
leghennen in Europa en marktleider in de Benelux. Verbeek is met ruim 500 klanten de belangrijkste
distributeur in Europa van Novogen, de derde fokkerij-organisatie van leghennen in de wereld.
Met een hypermoderne broederij en een efficiënte en flexibele organisatie wil Verbeek partner zijn
voor de pluimveehouder met producten van topkwaliteit tegen concurrerende prijzen.
Doelgerichtheid en deskundigheid in combinatie met een grote betrokkenheid bij de pluimveehouderij
kenmerken de medewerkers, die met passie werken aan het realiseren van het gezamenlijke doel:
onderscheidend zijn in legpluimveeconcepten in Nederland en daarbuiten.
Vanwege doorgroei van de huidige functionaris en teneinde de groei te continueren is binnen het MT
de vacature van Teamleider Planning & Klantservice ontstaan. Binnen Verbeek zijn de lijnen kort en is
er volop ruimte om zelfstandig en slagvaardig te werken.

Functie
Verantwoordelijk voor optimale overall planning en service aan klanten
•
•
•
•
•
•
•

Toezien op en actief bijdragen aan een optimale planningscyclus van moederdieren,
broedeieren, kuikens, opfok en logistiek, alsmede van de vaccineieren.
Inspirerend leidinggeven aan en actief meewerkend voorman van het Klantserviceteam
bestaand uit Front Office (klantcontact en verkoopondersteuning) en Back Office (planning,
transport, opfokadministratie en documentatie).
Bewaken van de service level agreements met opfok en verkoop, sturen op doorlooptijden en
toezicht op resultaten.
Continu optimaliseren van de benutting van broedeieren door proactieve verkoop van
restpartijen broedeieren, kuikens en leghennen. In voorkomend geval ook inkoop van
broedeieren.
Aandacht voor procesoptimalisatie, teamontwikkeling en het initiëren van verbeteringen.
Contact onderhouden met interne en externe stakeholders zoals klanten, verkoop, opfok,
broederij(en), vaccinbroederij, Novogen, transporteurs, dienstverleners, etc.
Je bent lid van het Managementteam, rapporteert aan de Directeur en levert een bijdrage aan
de strategie van Verbeek.

Profiel
Organisatorisch sterke spin-in-het-web met affiniteit met (pluim)veehouderij
Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau verkregen door bijvoorbeeld een opleiding aan de
HAS/HEAO of WUR in de richting (agrarische) bedrijfskunde, (intensieve) veehouderij, etc.
Bij voorkeur (leidinggevende) ervaring in de (pluimvee)houderij bijvoorbeeld als Manager
Logistiek & Transport, Bedrijfsleider, Hoofd Planning, Verkoopadviseur of Verkoopleider, etc.
Kennis van relevante wet- en regelgeving of de interesse zich deze eigen te maken.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Beheersing van de Duitse taal of de bereidheid deze te leren.

Competenties
•

•
•
•
•
•
•

Klant-, service- en resultaatgericht.
Goede organisatorische en analytische vaardigheden.
People manager en coach met goede communicatieve vaardigheden.
Accuraat en systematisch, waarbij je toch flexibel moet kunnen inspelen op veranderingen.
Enthousiast, gedreven en proactief.
Teamspeler, die zelfstandig kan werken, maar het doel van Verbeek voor ogen houdt.
Ondernemer die strategie kan vertalen naar concrete doelen.

Standplaats
Lunteren

Aanbod
Verbeek heeft na een turn-around vanaf 2016 de opgaande lijn stevig te pakken gekregen. Mede
dankzij het doorzettingsvermogen, het enthousiasme en de inzet van de medewerkers. Die positieve
flow willen ze vasthouden, waarbij men ook voor de aankomende jaren volop mogelijkheden ziet tot
groei. Je geeft leiding aan een klein gemotiveerd en slagvaardig team, waarbij je ruimte krijgt voor het
inbrengen van ideeën en je ambities waar te maken. Verbeek zet sterk in op ontwikkeling van de
eigen medewerkers.

Reageren
Verbeek heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Teamleider Planning & Klantservice
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jan Borgers, telefonisch bereikbaar op +31 622 412 514.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.verbeek.nl. En verder op
www.novogen-layer.com en www.grimaud.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

