Vacature Verantwoordelijke
Logistiek Kortom Leuven
Kortom Leuven
‘Korte keten’-landbouw is een voedselsysteem met zo weinig mogelijk tussenschakels tussen boer en
eindconsument en waar de boer mee zeggenschap heeft over de organisatie van deze keten. Kortom Leuven is een
coöperatie van boeren in de regio Leuven en Vlaams-Brabant die volgens dit principe werkt. De coöperatie maakt
korte ketenproducten van boeren in de regio toegankelijk voor zo veel mogelijk consumenten.
We doen dit door onze producten van 15 à 20 boeren gezamenlijk te verdelen naar winkels, horeca, scholen en
andere B2B-afnemers. Samen bereiken deze partners vele monden van burgers, consumenten, kinderen. Kortom
Leuven zet zo een duurzaam voedselsysteem op en volgt hierbij volgende principes:






We werken enkel met verse, seizoensgebonden en lokale voeding
Volgens de Korte keten – enkel producten direct van de boer worden verkocht
Onze boeren hebben teeltvrijheid en krijgen een eerlijke prijs
Boeren besturen samen met ondersteunende partners (Stad Leuven) de coöperatie
We werken met duurzaam transport via de snelste weg van boer tot bord

Twee keer per week bundelen we alle producten van onze boeren en leveren die deels uit via een extern transport.
Kleine leveringen in de directe regio rond Leuven doen we zelf met een gekoelde bestelwagen.
Om de orders en het transport in goede banen te leiden en producten te leveren in regio Leuven zoeken wij een
Verantwoordelijke Logistiek. Hopelijk ben jij de geknipte persoon om ons te vervoegen!

Jouw takenpakket
In opstartfase (70% tewerkstelling)
Maandag/donderdag (+-4u)




Je volgt op maandag & donderdagochtend de orders op via het bestelplatform en belt klanten die vergaten
te bestellen
Je maakt de planning voor onze externe transporteur voor de grote leveringen in Vlaams-Brabant
Je spreekt met klanten de retourplanning af

Dinsdag/vrijdag (+-20u)





Op dinsdag en op vrijdag sta je vroeg op en maak je de orders klaar voor het extern transport. Nadien vul je
zelf onze eigen Kortom-koelwagen en lever je orders uit aan winkels, horeca, scholen, bedrijven in regio
Leuven.
Na de leveringen bevestig je de orders en stuur je zo nodig bij
Je houdt steeds het overzicht in de bestelling en organisatie zodat iedereen op de hoogte is van mogelijke
aanpassingen, wijzigingen en retours.

In latere fase (100% tewerkstelling)




Je neemt het volledige beheer van de logistiek op jou
Je maakt de lange termijnafspraken op vlak van logistiek met transporteurs, boeren en klanten bij
uitbreiding van de coöperatie
Je stuurt flexijobbers en/of jobstudenten aan op hun leverronde

Jij












Bent al fan van lokale voeding of je wil graag ontdekken wat lokale boeren ons kunnen bieden
Vindt ook dat de korte keten significant kan bijdragen tot een beter voedselsysteem
Krijgt energie door de handen uit de mouwen te steken en doet graag fysiek werk
Wil graag samenwerken met boeren, retailers en horecazaken (ervaring is een pluspunt)
Hebt orde, kan een planning maken en pakt de zaken gestructureerd aan. Een minimum aan administratie
(wijzigingen orders/retour leeggoed) schrikt je niet af
Houdt goed de balans tussen vlot en veilig leveren en een korte babbel met onze boeren, klanten en
chauffeur(s)
Hebt ervaring in logistieke ketens (geen must, wel pluspunt)
Hebt kennis van het Leuvens Circulatieplan (pluspunt)
Woont in regio Leuven of Bierbeek
Hebt een rijbewijs B
Bent beschikbaar vanaf 1 december 2021

Wij bieden










Een hands-on job met directe communicatie en fijne contacten met boeren en klanten.
Een job in de korte keten, een job met toekomst
Een contract van onbepaalde duur
+-70% tewerkstelling bij opstart (26 uren), dit zal groeien naar 100% na 1 jaar tewerkstelling
Tewerkstelling als arbeid(st)er
Marktconforme verloning
Maaltijdcheques
Woon-Werkvergoeding
Een vrije dag op woensdag

Heb je interesse in deze job?








De sollicitatie bestaat uit 2 delen: een gesprek van maximaal 1 uur en een voormiddag waar je mee helpt
met het klaarmaken en het leveren van de orders
Stuur je CV en motivatiebrief (Maximaal 1 A4 met jouw antwoord op de vraag “Waarom ben jij de perfecte
logistieke verantwoordelijke voor Kortom Leuven?”) met Titel “Sollicitatie Verantwoordelijke Logistiek” naar
info@kortomleuven.be
Testrit: geef in je e-mail aan welke dinsdag- of vrijdagen in november en december je beschikbaar bent om
een dag mee te draaien (tussen 5u en 13u)
We verwachten je kandidatuur en bovenstaande info uiterlijk op vrijdag 19 november voor 18u00
Houd maandag 22 november van 13u00 tot 17u00 vrij voor een gesprek
Voor meer info bel of stuur een e-mail naar onze coördinator Michael Moulaert op info@kortomleuven.be
of 0484/060.047

