Smartmat, een snel groeiende fresh food e-commerce organisatie, is op zoek
naar een nieuwe collega. Smartwat? Smartmat is de onderneming achter enkele
sterke voedingsmerken zoals Foodbag.be (dé Belgische maaltijdbox),
Canteen.be (dé bedrijfskantine van de toekomst) en Rayon.be ( jouw nieuwe
favoriete online supermarkt).
Om onze groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar een hands on Distributie
Coördinator om ons team te versterken.
Je komt terecht in ons distributieteam , waar je samen met je collega’s zorgt dat
onze klanten hun bestelling op het juiste moment, op de juiste plaats ontvangen en
dat de ritten van onze koeriers vlekkeloos verlopen.
Hoe je dag eruit zal zien?
De operationele opvolging zal jouw grootste verantwoordelijkheid zijn, dit houdt
concreet in:
-

-

Het plannen van de bestellingen via onze planningstool en voorbereiden van
levermomenten.
Het nauwgezet opvolgen van deze ritten en alles wat erbij komt kijken.
Je bent de schakel tussen ons customer support-team en onze koeriers op de
baan. Als lid van team distri heb je een goede band met onze chauffeurs en
sta je voor hen klaar.
Je evalueert en stelt aanpassingen voor in de verschillende operationele
processen.
Je bent de link tussen het distributieteam en de snelgroeiende merken Rayon
en Canteen.
Naast de operationele opvolging zal je ook de kans krijgen om de lead te
nemen in een aantal projecten, waarmee we van Foodbag nog een
innovatiever bedrijf willen maken, denk maar aan vergroening van de wagens,
opstarten nieuwe hubs etc.

Dit ben jij
-

Plannen en organiseren is voor jou piece of cake.
Je communicatie verloopt vlot en snel.
Kan je je behelpen in het Frans? Dat is een pluspunt!
Je bent in het bezit van een rijbewijs B of hoger.
Je houdt van uitdagingen en hebt zin om van Smartmat en haar sterke
merken een succes te maken.
Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor in Gent (Dok Noord), thuiswerk is
zeker ook mogelijk.

-

Je werkweek zou er als volgt uitzien (verschuivingen zijn te bespreken):
Week A: maandag tem vrijdag van 09:00 - 17:00 (met 1 vaste dag recup naar
keuze tss ma-vrij) en 14:00 - 22:00 op dinsdag + Zaterdag van 14:00 - 22:00
Week B: maandag tem vrijdag van 14:00 - 22:00 (met 1 vaste dag recup naar
keuze tss ma-vrij) + Zaterdag van 14:00 - 22:00

Dit bieden we je aan
-

Gezellige collega’s, die na het werk ook wel eens graag blijven hangen voor
een hapje, drankje, en kubb-tornooi.
Een dynamische en ambitieuze werkomgeving in volle groei, waar we heel
wat kansen geven om jezelf te ontplooien.
Geld, uiteraard. We bieden je een marktconform loon.
Maaltijdcheques en ecocheques.
Gsm met abonnement en een laptop.
Hospitalisatieverzekering.
32 verlofdagen (20 wettelijke vakantiedagen + 12 ADV dagen in een werkweek
van 40 uur)
Niet onbelangrijk voor Foodlovers, korting bij Foodbag én Rayon, zodat je ook
thuis kan genieten van onze toprecepten en producten.

Stuur je CV en motivatiebrief door naar jobs@foodbag.be
jobs@foodbag.be
www.foodbag.be

