
Solliciteren

Als deze functie je aanspreekt, stuur 

dan jouw sollicitatiebrief met C.V. naar:

c.caers@abzdiervoeding.nl

ABZ Diervoeding zoekt:
 
Een administratief medewerker
voor locatie Nijkerk

Voor ons kantoor aan de Westkadijk zoeken 
wij op korte termijn een fulltime administra-
tief medewerker ter versterking van onze 
Back Office.

ABZ Diervoeding is een ambitieuze landelijk 
opererende diervoedercoöperatie. Zij heeft 
haar afzet de laatste jaren gestaag zien 
groeien tot een volume van 600.000 ton. De 
afdeling Back Office Nijkerk verzorgt diverse 
administratieve werkzaamheden voor de 
gehele organisatie.  

ABZ Diervoeding is per 1 januari overgegaan 
naar een nieuw ERP-systeem. De ERP-soft-
ware is gekoppeld met de fabrieks- en 
magazijnautomatisering. De voorraadbewe-
gingen komen vanuit vijf fabrieken en drie 
magazijnen. 

Functie-omschrijving:
Je belangrijkste taak wordt het 
voorraadbeheer binnen het ERP-systeem. 
Hieronder valt o.a.:

• het dagelijks aansluiten van de voorraad 
volgens de fabriek- en magazijnsystemen 
en het ERP-systeem;

• het corrigeren van eventuele verschillen 
en het analyseren van de verschillen; 

• het nemen van acties zodat deze verschil-
len worden geminimaliseerd.

Het is een brede en uitdagende functie die 

raakvlakken heeft met alle operationele 

processen op alle locaties. Vanuit deze functie 

wordt toezicht gehouden op een correcte 

verwerking van de logistieke stromen binnen 

deze processen. Het voorraadbeheer is ook het 

administratieve sluitstuk van het logistieke pro-

ces. Wanneer het voorraadbeheer minder tijd in 

beslag gaat nemen, kunnen andere adminis-

tratieve werkzaamheden worden opgepakt.  

Functie-eisen:

Voor deze functie zoeken wij een collega met 

een administratieve opleiding op minimaal 

MBO niveau. Je bent administratief goed 

onderlegd, je hebt kennis van voorraadbeheer. 

Hiernaast heb je een goed analytisch vermo-

gen en een proactieve, assertieve houding. 

Wij bieden:

• een brede en uitdagende functie binnen 

 een enthousiast team;

• een passend salaris en uitstekende 
 secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Informatie:

Voor meer informatie kun je contact op-

nemen met Charles Caers, Manager 

Administratie en Financiën, telefoon-

nummer 033 422 1510.

Beheers jij 

De ABZ

formule?

www.abzdiervoeding.nl/vacatures


