GRO – Supply Chain Manager/Account Manager
Ben jij op zoek naar veel variatie in je baan? Dan is GRO op zoek naar jou:
GRO is een snelgroeiende food scale-up gevestigd in Amsterdam. Bij GRO staat de zeer smakelijke en
veelzijdige op koffiedik geteelde oesterzwam centraal. Van de oesterzwammen worden heerlijke
producten gemaakt zoals oesterzwamburgers, bitterballen, krokketen en de innovatieve Blended burger.
De producten van GRO vind je terug binnen diverse kanalen, zoals foodservice, retail en horeca. Wat GRO
bijzonder maakt in de voedingssector, is dat de keten kort, volledig circulair en transparant is. Je weet
precies waar je eten vandaan komt. Om te blijven groeien is GRO op zoek naar een Supply Chain
Manager/Accountmanager.
GRO is een klein bedrijf en is daarom op zoek naar een duizendpoot, iemand die gelukkig wordt van
meerdere taken en verantwoordelijkheden. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en
professionalisering van de productie, voorraadbeheer en logistiek waarbij je rapporteert aan de
commercieel directeur. Ook krijg je je eigen klantportfolio met bestaande klanten en potentiele nieuwe
klanten binnen de Leisure sector.
Jouw functie in het kort:
• Je coördineert en beheert het koffie-inzameltraject.
• Je bent verantwoordelijk voor voorraadbeheer.
• Je bent verantwoordelijk voor alle transport en logistiek.
• Je bent verantwoordelijk voor de planning van de oesterzwammenteelt, je zorgt ervoor dat er
altijd voldoende oesterzwammen zijn voor de geplande producties.
• Je werkt samen met het team op het gebied van productontwikkeling door middel van diverse
proeverijen.
• Je hebt je eigen klantportfolio en bent verantwoordelijk voor de business development binnen
hotel- en restaurantketens.
• Je helpt mee met commerciële activiteiten buiten de deur, denk aan sampling en geven van
presentaties.
• Je helpt mee met commerciële binnendienst activiteiten zoals het opvoeren van nieuwe
producten en beheer van het algemene GRO e-mailadres.
Dit breng jij mee:
• Bachelor of Master diploma;
• Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soort gelijke functie;
• Ervaring in een food omgeving;
• Ervaring met werken in Excel (denk aan het maken van draaitabellen etc.);
• Jij hebt sterke analytische, organisatorische en communicatieve vaardigheden;
• Jij bent klantgericht en commercieel;
• Jij stelt je proactief op en kan zelfstandig werken;
• Jij werkt accuraat en hebt oog voor detail;
• Jij bent in het bezit van een rijbewijs-B.
• Jij bent 5 dagen per week beschikbaar.
Wat bieden wij je?
• Een afwisselende baan waar proactief werken wordt gestimuleerd;
• Een uitdagende rol waar je je snel persoonlijk kan ontwikkelen;
• Een kans om mee te werken aan een betere- een duurzamere toekomst;
• Een leuke werkomgeving met allerlei food start-ups in Amsterdam;
• Marktconform salaris;
• 25 vakantiedagen
Ben jij die duizendpoot waar wij naar op zoek zijn? Krijg jij energie van variatie in je werk? Ben jij
zelfstandig en proactief? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief op naar willemijn@gro-together.com en wij
reageren binnen 5 werkdagen op jouw sollicitatie!

