
  

  

 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR en TREK.  

 
 

Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar een: 

 
 

Goederenstroom Coördinator Natural Foods 
36 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als goederenstroom Coördinator Natural foods ben je bezig om onze lekkere en gezonde tussendoortjes vanuit 
de hele wereld te importeren. Daarnaast  zorg je er ook voor dat deze lekkere producten vanuit het Natural Foods 
distributiecentrum over de hele wereld verzonden worden. Je werkt naast de collega’s van Supply Chain ook 
nauw samen met ons Natural foods headquarter in Zwitserland.  
En heb je een energie boost nodig, dan kun natuurlijk altijd een onze heerlijke tussendoortjes nemen.  (hierbij 
mag je uit ons volledige assortiment kiezen). 
 
In deze functie rapporteer je aan de supply chain manager Nederland 
 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding of MBO/HBO niveau door werkervaring, bij voorkeur richting de 
logistiek 

• Je hebt minimaal  3-5 aar ervaring in een logistieke functie (bij voorkeur binnen de FMCG branche) 

• Je hebt ervaring met douane processen, logistiek dienstverleners en SAP 

• Je bent in staat het overzicht te behouden en daarbij resultaatgericht en stressbestendig  

• Je Nederlands en Engels is uitstekend in woord en geschrift.  

 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. 
 
Enthousiast? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl  
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