Logistics Officer (starter)| 32-40 uur
Over ons
Waarom willen professionals bij Focus Care werken? We zijn een zelfstandige onderneming met een
nuchtere inborst. Dat betekent dat we korte lijnen hebben, elkaar kennen en samen verder willen
komen. Onze kerncompetenties zijn: Ondernemend, Professioneel, Oplossingsgericht en Behulpzaam.
Wij zijn uniek in wat we doen en hoe we het doen: we gaan voor kwaliteit, gemak en een eerlijke prijs
voor patiënt en betaler.

De functie
Dit betreft een internationale startersfunctie binnen de farmacie. Wij leiden je op tot Logistics Officer.
Jij plaatst tijdig de orders bij onze leveranciers – gevestigd in Europa en India - en volgt het hele proces
totdat de orders in het magazijn geleverd worden. Je maakt afspraken met logistieke partners en
monitort of deze worden nageleefd. Daarnaast zorg je dat de (ijzeren) voorraad optimaal blijft en bent
scherp op de kwaliteit van ons extern magazijn. Met leveranciers en logistieke dienstverleners bouw je
een relatie op en onderhoudt deze zorgvuldig.
Je maakt deel uit van een team van circa 3 medewerkers en rapporteert aan de Manager Purchase &
Supply.

Wat neem jij mee
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Je werkt netjes en nauwkeurig.
Je kan goed plannen.
Je bent een echte teamplayer en flexibel.
Je bent ondernemend, professioneel, behulpzaam en oplossingsgericht.
Je hebt een afgeronde HBO opleiding (commercieel of bedrijfseconomisch).
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Jij ontvangt van ons
❖ Een inspirerende werkomgeving met volop ruimte voor eigen input en ontwikkeling.
Een onderneming met korte lijnen, informeel en met een uitdagende groeistrategie.
❖ Inzetbaarheidsbudget van € 300,- netto per jaar voor het verbeteren van je eigen inzetbaarheid en
vitaliteit.
❖ Volop ontwikkelmogelijkheden, o.a. vrij en onbeperkt gebruik van online opleidingen met
GoodHabitz.
❖ Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding.
❖ Jaarcontract met uitzicht op vast contract.
❖ Maar bovenal een ontzettend leuk en sterk team om mee te werken!

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Mail je cv en motivatie naar hr@focuscare.nl of bel naar 06-15 403 536.

