
Vacature, senior manager
Word jij onze nieuwe collega? 
Wij, SchotseHooglanders.nl zijn een (kleinschalig) familiebedrijf gevestigd in Opende (Groningen). 
Via onze webshop verkopen wij grasgevoerd natuurvlees, antibioticavrije kip en vlees van buitenvarkens. Als boer
bezitten we zelf Schotse Hooglanders en Herefords die in verschillende natuurgebieden grazen, daarnaast werken we 
samen met andere boeren.  
Dierenwelzijn en het produceren van een gezond en duurzaam product staan bij deze boeren, net als bij ons en onze 
klanten, centraal.

Het is onze passie om onze klanten te kunnen voorzien van verantwoord natuurvlees. Terug naar de basis, met respect 
voor dieren en puur vlees; gekruid met kruiden in plaats van e-nummers. Rechtstreeks van de boer naar de keukentafel! 

Wij zijn een transparant bedrijf, waarin we zicht en controle hebben en willen hebben op alle stappen
van het (productie)proces. Jij zult in deze functie verantwoordelijk zijn voor de planning, controle en verwerking van al 
deze stappen. Je werkt in alle systemen én communiceert naar alle betrokkenen binnen dit proces.
Natuurlijk in goede samenwerking met ons als eindverantwoordelijke.

Welke werkzaamheden kun je verwachten:
• Webshop- en voorraadbeheer  
• Kwaliteitsbewaking en verbetering
• Bewaken en uitvoeren van financiële processen
• Actieve meedenkende rol in de bedrijfsvoering
• Meedenken in de marketingstrategieën
• Contractbeheer (met de slagers, verzenders en pachters) 
• Communicatie met slagers, inpakkers, partners, boeren en klanten zowel per mail als telefonisch

Functie eisen: 
• HBO of HBO+ werk- en denkniveau 
• ICT vaardig: kunnen werken met Excel, Picqer (voorraadsoftware), Wordpress, WooCommerce (webshop)

en Mailchimp is een pré. 
• je communiceert helder en accuraat waarmee je SchotseHooglanders.nl op een positieve manier vertegenwoordigt.
• je bent zelfstandig, analytisch, ondernemend, stressbestendig en flexibel 
• je hebt geen 9-5 mentaliteit, wij vragen een kleine beschikbaarheid in de avonden/weekenden

voor het wegwerken van mogelijke prioriteiten.

Aantal uren per week: 
18 tot 24 uur, urenuitbreiding bespreekbaar in samenhang met taakuitbreiding.

Wat bieden wij?
• Flexibele werktijden
• Reiskostenvergoeding en vakantiedagen volgens de CAO
• Een passend salaris bij de functie 
• De mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken (na de inwerkperiode)
• Een uitdagende en afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid

Wij zoeken op korte termijn iemand die ons kan ondersteunen en mee kan denken in ons groeiende bedrijf. 
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden,
heb jij een passie voor gezonde duurzame voeding én ben je een echte duizendpoot? 
Dan ontvangen wij heel graag jouw motivatie met CV.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 januari 2022.
Voor meer informatie/je reactie kun je mailen naar info@schotsehooglanders.nl, ter attentie van Jelwin Kuipers. 
 
Hartelijke groet,
Ymkje en Jelwin 


