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JUNIOR OPERATIONS MANAGER
Als Junior Operations Manager wordt je verantwoordelijk voor het operationele
reilen en zeilen binnen Senza Tea Co. Je focus ligt op het perfect laten verlopen
van alle logistieke processen. Dat doe je niet alleen, maar samen met onze twee
magazijnmedewekers (jongens met een afstand tot de arbeidsmarkt) en het
management. Een deel van je werkdag zit je achter de computer, maar je bent
ook vaak in het magazijn te vinden.
Een waanzinnig gave uitdaging voor een veelzijdige doener en natuurlijke leider die de juiste prioriteiten stelt en altijd het overzicht behoudt.
Jouw taken
•
Productie, inpak, customer service en administratie.
•
Aansturen van de twee magazijnmedewerkers en een stagiair.
•
Inkoop en magazijnbeheer.
•
Zelf meewerken in het magazijn.
•
Continue verbeteren van processen.
Wie ben je?
•
Je bent een doener met een positieve instelling.
•
Je communiceert makkelijk met klanten en collega’s en je ziet het als een
uitdaging om de magazijnmedewerkers ‘in hun kracht’ te zetten.
•
Je haalt energie uit het optimaliseren van processen. Als iets niet werkt of
beter kan, wil je het oplossen.
•
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je werkt
nauwkeurig en gestructureerd.
•
Je woont in Amsterdam of omgeving en je bent 32 – 40 uur per week
beschikbaar.
Je hebt
•
Een afgeronde HBO opleiding
Wij bieden
•
Een uitdagende en veelzijdige functie met de kans om mee te groeien
met een startup met een missie.
•
Een marktconforme beloning en alle tools om je functie succesvol te
kunnen uitoefenen.
•
Alle ondersteuning die je nodig hebt om je talenten maximaal te kunnen
benutten en ontwikkelen.
Herken jij je in onze kernwaarden en het profiel van deze functie? Stuur dan je
CV en motivatie naar Jeroen Veneman (kelly@senzatea.nl / 06-24506266).
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Over Senza Tea Co.
Onze missie bij Senza Tea Co. - misschien wel de leukste startup van
Amsterdam e.o. - is om thee weer cool te maken. Daarnaast werken we aan
een transparante keten, waarin iedereen beter af is. Meer informatie over
onze missie en ambities vind je op senzatea.nl/ons-verhaal.
Senza Tea Co. in nog klein (7 FTE), maar we groeien hard. En we zijn nog
maar net begonnen! In 2021:
•
Verkopen we 25 mln koppen thee.
•
Drink je onze thee bij 1.500 kantoren en restaurants.
•
Hebben we aantoonbaar de levensstandaard van 300 theeboeren
verbeterd.
•
Besparen onze klanten in totaal 80.000 kg verpakking.
Onze kernwaarden
Together we can
Screw it, just do it! Samen gaan we ervoor. Werken doe je soms alleen, maar
we helpen elkaar als dat nodig is. Samen betekent voor ons ook dat er naast
hard werken, ruimte is voor andere dingen. We lunchen met elkaar, we hebben regelmatig uitjes en op vrijdag staat het bier koud.
What you see is what you get
Jezelf zijn staat centraal bij ons. Ook naar klanten en leveranciers toe zijn we
transparant. We doen alleen beloftes die we na kunnen komen. We zijn trots
op ons aanbod en halen een nieuwe klant niet tegen elke prijs binnen.
A little better everyday
Bij Senza Tea Co. kijken we, met elkaar en met onze klanten, bij alles wat
we doen hoe het nog een beetje slimmer kan. Laat van je horen als je daar
ideeën over hebt, hoe groot of klein ze ook zijn. Want initiatief vinden we
belangrijk en fouten maken mag. Zo maken we Senza Tea Co. elke dag een
beetje beter.

