
 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht: S&OP assistent  
Signature Foods Nederland BV is met het Johma merk de bekendste en grootste saladebereider  

van Nederland. Samen met o.a. Heks’nkaas, Westland, Kitchen on a Mission en Topking maakt  

Johma onderdeel uit van de Signature Foods groep. Wij zijn op zoek naar een S&OP Assistent voor  

de afdeling S&OP.  

Locatie: Losser. 32-40 uur. Startdatum: z.s.m.  

Wat wordt er van je gevraagd? 

• Minimaal een HBO werk- en denkniveau  

• Beheersing van MS Office, met name Excel  

• Kennis van en ervaring met ERP-systemen 

• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 

Waar ben je sterk in? 

• Je werkt gestructureerd en kunt snel schakelen bij hectiek  

• Je bent collegiaal en een teamplayer 

• Jij bent proactief en besluitvaardig en pakt door op de juiste momenten 

• Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden en onderhoudt gemakkelijk relaties 

op alle niveaus met klanten en collega’s  

• Jij bent zelfstandig met een ondernemende instelling en een gezonde gedrevenheid  

Wat ga je doen? 

• Verantwoordelijk voor de complete order Flow voor zowel locatie Losser als ook Oldenzaal 

• Bouwen aan een functionele samenwerkingsrelatie met je klanten 

• Invoer- en begeleiding consumentenklachten 

• Anticiperen op (on)verwachte fluctuaties 

• Proces verbeteren rondom Order Entry, Sales en Consumenten Service 

• Deelnemen aan projectgroepen gericht op continue verbetering van de supply chain 

• Verzorgen van diverse rapportages  

Wat krijg je ervoor terug? 

Als je aan de slag gaat als S&OP Assistent bij Johma kom je terecht in een sterk groeiende, 

ondernemende en informele organisatie. Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en 

ontwikkeling. Naast het werken in een mooie organisatie, werk je in een enthousiast team. 

Wij bieden een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. gratis salades!).  

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en cv naar: hr@johma.nl. 

Voor meer info: www.johma.nl of neem contact op met David de Waal (06 54 355 794). 
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