De Keyser Vleeswaren (hoofdzetel Aalter) is met 250 medewerkers en 100 mio. € omzet één van de grote industriële spelers op het vlak
van fijne vleeswaren en als zodanig een preferred supplier bij alle grote retail ketens, de foodservice en industriële gebruikers.
Kwaliteitsproducten en een ongeëvenaarde reactiviteit en klantgerichtheid zijn daarbij essentieel. We zitten op een ambitieus
groeitraject, en bestaan momenteel uit 6 nauw samenwerkende en complementaire plants in België waarmee we een vooraanstaande
positie in de markt innemen. Om onze groei projectmatig te ondersteunen zijn we op zoek naar een (m/v):
Junior Project Manager
Je functie:
-

Je geeft ondersteuning aan sales bij de voorbereiding van belangrijke projecten en offertes: Je werkt mee aan de evaluatie van
opportuniteiten en offerte-aanvragen, technische evaluaties, kostprijs analyses, capaciteitsanalyses en forecasting.
Je helpt mee bij het begeleiden van het productontwikkelingsproces van prototyping, over proefproducties tot implementatie in de
plants. Je bewaakt de specificaties van o.a. grondstoffen, hulpstoffen, en inkoopartikelen zoals verpakking en etikettering.
Je helpt mee om de samenwerkingsmodaliteiten met de klant vorm te geven en de logistieke ketting op te zetten in samenwerking
met de Key Account Manager. Je werkt in een multidisciplinair team om elke projectstap in de supply chain en het productieproces
in de verschillende De Keyser plants te coördineren en in een roadmap te gieten.
Je bent verantwoordelijk om het volledige project te documenteren, en alle administratieve en financiële data nauwgezet aan te
leveren voor input in het ERP systeem.
Je bewaakt deze parameters tijdens de levensduur van het project en je analyseert voortdurend alle data om in samenspraak met
alle betrokkenen de beoogde resultaten te bereiken en waar mogelijk deze te overtreffen. Je neemt initiatieven om tijdig
opportuniteiten te capteren, en zet acties op om added value te creëren.

-

-

Je profiel:
-

Je genoot een hogere opleiding (Ma of Ba), bij voorkeur in een technisch-economische richting. Misschien heb je al enige ervaring
met vleeswaren of verse producten (in FMCG, foodservice,…) doch dit is niet noodzakelijk: ook starters worden aangemoedigd te
solliciteren.
Je bent vlot drietalig N-F-E en sterk met cijfers en analyses, in staat om een groot project te structureren en te beheren. Je bent dus
zeker organisatorisch en administratief aangelegd. Je dossieropvolging is perfect, je planning duidelijk, je analyses grondig.
Je bezit commerciële feeling en je bent vooral een pragmatische problem solver die zich graag vastbijt in een probleem tot de
oplossing er is.
Je communiceert zowel extern als intern vlot, enthousiast en motiverend. Je bent een teamplayer, actiegericht en in staat om alle
betrokkenen mee te krijgen in je verhaal en je aanpak.
Je hebt een uitstekende kennis van Excel en andere ICT tools.

-

-

Je kan rekenen op:
-

Een uitstekend salaris met extralegale voordelen
Een prima interne begeleiding en aandacht voor opleidings- en loopbaanmogelijkheden;
Een afwisselende binnen een enthousiast team van collega’s;
Een dynamische, inspirerende en professionele werkomgeving.

Interesse ? Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, meer info via 0477-328534. We garanderen een snelle, discrete en
Covid-proof behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze website: www.dekeysermeatproducts.be

