
 
 

 
 

Allround administratief medewerker (40 uur per week) 

 

Gaat jouw hart sneller kloppen van (verantwoord) eten en heb je administratieve 
werkervaring? Dan zijn wij je 30 nieuwe collega’s. 

Wij zetten ons dagelijks in om de ruim 750 produkten van de Smaakspecialist op het juiste 
moment bij de klant te krijgen. Per direct hebben wij ruimte voor een allround 
administratief medewerker. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de beheersing van 

de dagelijkse orderstroom, productbeschikbaarheid, efficiency, optimalisatie en 
aanspreekpunt van onze klanten. Je werkt nauw samen met de logisitiek manager, 
productieplanner en inkoper. 

De functie kent een grote mate van zelfstandigheid, je rapporteert aan de logisitiek 
manager. 

De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: verantwoorde voeding toegankelijk 
maken voor iedereen. Dagelijks inspireren wij miljoenen mensen met onze producten. Onze 
drie belangrijkste merken zijn Consenza, BioToday, Smaakt en RAW Organic Food. Naast het 
biologisch productassortiment, spelen kennis- en inspiratiedeling bij deze missie een 
belangrijke rol. Onze impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio Proeflokaal leveren 
hier een substantiële bijdrage aan. 

Onze producten zijn niet alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, maar zijn ook 
geproduceerd met aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de 
aanschaf van biologische producten laagdrempelig te maken en mensen te inspireren om 
verantwoord te eten. Op kantoor werken wij met ruim 30 medewerkers. Daarnaast 
hebben wij een distributiecentrum in Tilburg en verschillende productielocaties. We delen 
allemaal een passie voor goed, bewust en lekker eten. 

Werkzaamheden 

• Afhandelen van verkooporders 

• Afhandelen inkooporders gereed product 

• Emaballagebeheer  

• Algemene logistieke administratieve werkzaamheden  

• Plannen transporten  

• Afstemmen warehouseactiviteiten  

• Bijbestellen unieke labels  

• Uitzoeken verschilmeldingen – hoeveelheidsverschillen 

• Klantcontacten 
 
Het profiel 

• Tenminste MBO- werk- en denkniveau op logistiek gebied 

• Kennis van en ervaring (tenminste 5 jaar) met logistieke processen bij voorkeur in 
een handelsonderneming met een breed assortiment en fijnmazige distributie. 

• Pragmatisch  

• Kwaliteitsbewust en klantgerichtheid 

• Goede contactuele eigenschappen, doortastend en energiek 



 
 

 
 

• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Een resultaatgerichte, besluitvaardige en zelfstandige werkhouding. 
 

Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om je kennis en (internationale) logistieke 
ervaring te vergroten in een groeiende, dynamische organisatie die zich kenmerkt door 
resultaat- en klantgerichtheid, samenwerking en innovatie. Kun je niet wachten om te 
starten? Stuur dan snel je CV en korte motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. 
Daiëlle Rikken.  
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