Assistant Operations Management
Help Nederland veroveren met goed geproduceerde ingrediënten en authentieke smaak!
Zoveel mogelijk mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding met authentieke smaak - dát is onze missie!
En dat doen we door middel van onze webwinkel. De mooiste producten van kleinschalige Europese boeren, tuinders
en telers worden door Lindenhoff rechtstreeks thuisbezorgd. Ons assortiment is volledig samengesteld op het
criterium smaak - ieder product in de webwinkel is geselecteerd, omdat het de best smakende is in zijn soort. Wat in
1989 als hobby begon, is uitgegroeid tot een middelgroot familiebedrijf in Baambrugge (vlakbij Amsterdam) met meer
dan 100 gepassioneerde medewerkers en een scala aan bevriende boeren, tuinders, telers en topchefs waar
Lindenhoff regelmatig en nauw mee samenwerkt. Wij zijn op zoek naar een proactieve stagiair(e) die in ons team komt
meebouwen aan onze snelgroeiende webwinkel. Ons doel: Nederland veroveren met goed geproduceerde
ingrediënten en authentieke smaak!
Dit ga je doen
Wij worden graag elke dag een beetje beter en kunnen jouw hulp dus goed gebruiken! Is werken bij Lindenhoff iets
voor jou? Zo ziet jouw dag bij ons er uit:
- je beheert, onderhoudt en optimaliseert dagelijks de Lindenhoff webwinkel;
- elke dag heb je contact met de slagers, groentemannen en kaasmeesters. Je zorgt voor nieuwe producten, het
seizoensassortiment en verzamelt nieuwe recepten;
- je zorgt dat alle verpakkingen, het nodige drukwerk en overige benodigdheden voor de bestellingen aanwezig zijn;
- je hebt contact met partners zoals onze logistieke partij en leveranciers en stemt de nodige zaken met hen af;
- je koopt delicatessen in en zorgt voor voldoende voorraad voor de webwinkel, de Marché boerderijwinkel en voor
in de boxen en menu's;
- je gaat op zoek naar verrassende nieuwe producten en organiseert dit met de leveranciers. Denk aan proeverijen,
het opvragen van samples etc;
- je krijgt een ondersteunende rol in het Customer Care team. Je pakt terugkoppeling van klanten op, communiceert
over verbeteringen met de slagers, groentemannen en kaasmeesters en voert klanttevredenheidsonderzoeken uit.
Management taken
Het Operations Team werkt samen aan de Lindenhoff webwinkel! We werken aan nieuwe concepten en
optimaliseren onze bezorging, producten en aanbod. We zorgen dat alles op de site klopt, de productieafdelingen de
bestellingen klaarmaken om op het juiste moment te leveren én dat alles mooi wordt verpakt. Een Lindenhoff
bestelling is dankzij jou een cadeautje voor de klant om uit te pakken!
Heb jij een passie voor food, affiniteit met mooie producten en hecht jij waarde aan hoe een product geproduceerd
wordt? Ben jij zowel online als offline gedreven om gepassioneerd nieuwe klanten te bereiken en ben je
organisatorisch sterk? Krijg jij een energie boost van tevreden klanten? Dan zoeken wij jou!
Een leerzame stage (3e/4e jaars HBO/WO) van minimaal 6 maanden (minimaal 4 dagen per week), waar je in
aanraking komt met en leert van alle aspecten die horen bij e-commerce en de operatie. Je draagt actief bij aan onze
online webwinkel. Een veelzijdige stage in een professionele en inspirerende omgeving met een jong en enthousiast
team. Er is ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je krijgt dus een goede kans om
jezelf te ontwikkelen in een groeiend E-commerce bedrijf. En natuurlijk een inspirerende werkplek tussen de
weilanden! Je ontvangt een passende stagevergoeding, die nader wordt overeengekomen.
Ben jij de stagiaire die past in ons E-commerce team. Overtuig ons per e-mail/brief (met cv) aan Annelien van Gemert
|annelien@lindenhoff.nl

