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Jij werkt bij De Koekfabriek?!

De Koekfabriek wil de koek gaan vergroten!
En daarom is het heel belangrijk dat onze bakkerij als
een geoliede machine draait samen met al onze mensen
in de bakkerij. Wij hebben jou nodig om alle radartjes
goed te laten draaien en zo de lekkerste sociale koek
van Nederland te maken.

Duh, leuk en sociaal!

Wat ga je doen?
• Zorgdragen voor het maken van de allerlekkerste sociale koek van Nederland
• Hulp bij de operationele bakkerij planning
• Het regelen en klaarzetten van de taken voor de volgende bakkerij dag (stickers, koek, verpakking,
omdoos)
• De koekvoorraad beheren (wat te maken, op voorraad en als bestelling)
• Het doen van de dagstart met alle bakkers (ism met Operations Manager)
• Afstemmen van dagtaken kandidaten samen met de zorg
Wat wij belangrijk vinden:
• Je kunt goed samenwerken
• Je vindt het leuk om met onze doelgroep te werken
• Je krijgt energie van regelen en coachen
• Praktisch, proactief & zelfstandig
Hoe ziet je dag eruit:
• Inventarisatieronde door de bakkerij en eventueel benodigdheden klaarzetten
• Dagstart met alle bakkers zodat daarna iedereen aan de slag kan gaan
• Verwerken van orders/bestellingen, pakbonnen in mappen zetten, en dit vertalen naar
productieschema orderoverzicht voor de bakkerij
• Dagelijkse afstemming met zorg
• Lekker lunchen met elkaar
• Overleg moment met de Operations Manager over de koekplanning en alle andere zaken die spelen
• In de bakkerij een handje helpen met ontvangst binnenkomende verpakkingen en deze gelijk
verwerken in accurate voorraadstand van verpakkingen
• Speciale orders klaarzetten/verzendklaar maken
• Voorbereiding bakkerij voor de volgende werkdag, klaarzetten materiaal/product, communicatie wat
er moet gebeuren
• Laatste check in de bestelling inbox en deze verwerken in productie/order schema
• Lekker gewerkt vandaag, alles is koek en ei. Op naar morgen!
Wat bieden wij:
• Een super leuk team met gezellige collega’s!
• Startdatum is 01-08-2022
• Aantal uren: 32 – 36 uur
• Salariëring volgens bakkers CAO

Interesse om te komen werken bij
De Koekfabriek?
Mail je motivatie en CV naar
Info@dekoekfabriek.com

