
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje), in 2019 Aviateur (Nederland) en Dan Cake (Portugal) in 2021. 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor ons hoofdkantoor in Broek op Langedijk (nabij Alkmaar) zijn wij op zoek naar 
een: 

Supply Chain Support Officer (40 uur per week) 

De functie 
Als Support Officer ben je werkzaam op de afdeling Supply Chain van een groot dynamische 
organisatie. Je werkzaamheden zullen primair betrekking hebben op het afstemmen, bijsturen, 
uitzoeken en coördineren van verschillende processen. Waarbij je tijdig afwijkingen signaleert en 
informeert aan de interne- en externe klant.  
 
De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 Bewaken van voorraden in het magazijn en externe warehouses; 

 Organiseren van transport via transportplanner bij het tijdig bevoorraden van externe 
magazijnen;    

 Signaleren van knelpunten en oplossingen hiervoor aandragen c.q. uitvoeren;  

 Begeleiden van export orders; 

 Opstellen van KPI- en afwijkingsrapportages; 

 Analyseren van Manco’s en het melden van opvallende afwijkingen;  

 Het controleren en verwerken van de facturen; 

 Klantencontact met Interne- en externe klanten of dienstverleners;   

 Ondersteuning bieden aan de andere afdelingen binnen de Supply Chain afdeling.  
 
Wat vragen wij? 

 Je hebt minimaal mbo+ of HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur logistiek 

 Je hebt 4 á 7 jaar werkervaring in een soort gelijke functie;  

 Je hebt ervaring met logistieke en interne processen, met name verzending is een pré; 

 Je hebt ervaring met ERP Systemen, voorkeur Navision.   

 Je bent  accuraat, integer en gestructureerd;  



 Je bent resultaatgericht en kunt zelfstandig werken; 

 Je bent enthousiast en gedreven  

 Je hebt een hands-on mentaliteit;  

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel met leuke collega’s. We 
bieden je een zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zoetwaren.   

Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Hans Jousma , Interim Hoofd Logistiek, via 
telefoonnummer 0226-33 11 00 
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