Wil jij aan de slag in de
verpakkingsindustrie?
Wij zoeken op
korte termijn een gedreven

Jr. Calculator (Fulltime)
Functieomschrijving:

Als Junior Calculator ben je actief in de driehoek operationeel – commercieel - calculatie. Je bent
het rekenkundig geweten en schakelt veelvuldig met je collega’s.

Werkzaamheden:

• Opstellen van offertecalculaties voor de
verkoopafdeling
• Verrichten van ordercalculaties voor de
afdeling Ordermanagement
• Optimaliseren van details en zoeken naar
eventuele alternatieven
• Offertes worden gemaakt op basis van jouw
berekeningen dus je krijgt gelijk de kans om
verantwoordelijkheid op je te nemen.
• Onderhouden en aanmaken van artikelen in
het ERP systeem
• Ondersteunend/back-up van Inkoper bij zijn
afwezigheid, (operationele inkoop)

Opleiding en ervaring:

• Een afgeronde HBO opleiding
• Je hebt wellicht al enige ervaring op
een calculatieafdeling en je wilt je graag
ontwikkelen in de rol van Calculator
• Kennis van ERP en Automatiseringssystemen

Eigenschappen en vaardigheden:
•
•
•
•
•
•

Proactief en initiatief durven nemen
Gemotiveerd, gefocust én nauwkeurig werken
Procesmatig en analytisch denken
Prioriteiten kunnen stellen
Out-of-the box denken
Autonoom en in control

Wat bieden we jou?

Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is
de ambitie van specialisten die samen iets
bijzonders willen neerzetten. Mensen die elkaar
vanuit hun eigen discipline niet alleen aanvullen,
maar ook inspireren om out-of-the-box te denken.
Verder is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen met
behulp van Opleidingen en workshops. Uiteraard
mag je bij deze functie een marktconform
arbeidsvoorwaarden verwachten.

Wie zijn wij?

• De Total Packaging groep is de maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking
en Nespresso

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Solliciteren:
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Marjon Schonewille.
Mail je motivatie en cv naar pz@totalpackaging.nl. Voor meer informatie, neem een kijkje op
de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke wervingsfilm.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

