Are you the rock we're looking for?
Back-office medewerker
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
Voor onze klant zijn wij op zoek naar een back office medewerker voor de business unit Feed Partners. Je takenpakket bestaat
onder meer uit:
•

Periodieke rapporteringen aan de Business unit managers en boekhouding bezorgen.

•

Registratie van klachten en non-conformiteiten.

•

Periodieke updates van diverse registratieformulieren uitvoeren.

•

Uitvoeren van sectorale bemonsteringsplannen.

•

Beheer analyserapporten, leverancierstabel, klantspecifieke instructies.

•

Voorraadcontroles.

•

Behandelen van zakgoedbestellingen.

•

Updaten van zakgoedverkoopprijzen, productspecificaties en etiketten.

•

Periodieke aangiften op diverse portalen ingeven.

•

Inplannen periodieke analyse binnen het kwaliteitssysteem

•

Daarnaast werk je op woensdag in Izegem, daar vervang je de persoon die instaat voor het onthaal en de bediening van de
weegbrug. Daar zorg je voor de inname van de grondstoffen, afdrukken van etiketten voor zakgoed en het opmaken van
zendnota’s.

WIE WIJ ZOEKEN
Wat wordt er van jou verwacht?
•

Je bent dynamisch, enthousiast en kan multitasken.

•

Je kan goed overweg met het MS Office pakket.

•

Je hebt een basiskennis Frans en Engels.

•

Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld.

•

Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.

WAT WIJ BIEDEN
Wat bieden wij jou aan?
•

Je komt terecht in een ambitieus en succesvol familiebedrijf, dat tevens een van de grootste spelers in zijn sector is.

•

We bieden jou een job aan in een onderneming waar een leuke en open sfeer de meest motiverende factor is.

•

In ruil voor jouw inzet, investeren wij in jouw ontwikkeling.

•

Je krijgt een competitief salarispakket, dat in lijn ligt met jouw ervaring.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is een familiaal bedrijf dat streeft naar duurzaam leiderschap in de Belgische varkenshouderij, kwalitatieve veevoeders en
veredeling van soja door het aanbieden van innovatieve en klantgerichte concepten met respect voor de verschillende
belanghebbenden.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

