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Meat Friends, Best 

 

 

Algemene Informatie 
 

 

Van Loon Group is een mooie combinatie van het traditionele familiebedrijf met de moderne 

technieken van nu. Van Loon is uitgegroeid naar een professioneel en internationaal actief 

vleesbedrijf. 

De klanten van Van Loon bevinden zich in het A-segment van de markt en samen met circa 2.000 

collega’s wordt gewerkt aan dagelijks kwalitatief hoogwaardige vleesproducten. 

Vanuit acht locaties in Nederland heeft de Van Loon Group een leidende positie op de 

Nederlandse Retailmarkt en daar is de onderneming met recht trots op! Van Loon is een no-

nonsense onderneming met een sterke klantfocus en grote innovatiekracht. Met de kernwaarden 
van de onderneming (100% klantfocus, duurzaam ondernemen, de kracht van het familiebedrijf en 

“keep it simple”) bedient Van Loon Group dagelijks haar klanten die ook op het hoogste 

kwaliteitsniveau in de markt opereren. 

 

Bij Meat Friends Best B.V., onderdeel van Van Loon Group, wordt dagelijks vlees verwerkt. Op 

drie locaties in Best vindt de productie en logistieke afhandeling van voorverpakt vers vlees en 

van zogenaamde vlug en panklaar producten plaats (blinde vinken, hamburgers, gehaktsoorten 

etc.). 

 
Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Meat Friends Best B.V. op zoek naar 

een daadkrachtige, initiatiefrijke, communicatieve en resultaatgerichte Manager Bedrijfsbureau 

die goed tot zijn/haar recht komt in een dynamische dagvers omgeving.  
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Titel Manager Bedrijfsbureau 

 

Plaats in de organisatie De Manager Bedrijfsbureau rapporteert rechtstreeks aan de 

Locatie Manager en maakt deel uit van het lokale 

operationele team. 

 

Standplaats Best 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Manager Bedrijfsbureau is (eind)verantwoordelijk voor: 
 Het inrichten en opstellen van de randvoorwaarden 

waarbinnen de afdeling opereert; 

 Het plannen van grondstofstromen en  

productieactiviteiten tegen zo laag mogelijke kosten; 

 Het realiseren van de afgesproken servicegraad; 

 Het voorraadbeheer en tijdig afroepen van grondstoffen 

en materialen; 

 Het maken van de lange termijn  productieplannen op 

basis van de input van Verkoop & Productie; 
 Het beheren van de stamgegevens ten behoeve van de 

planningssystemen op basis van data/ERP-systeem; 

 Het plannen, organiseren en afstemmen van de 

voortgang van productiewerkzaamheden i.o.m. de twee 

productiemanagers, verkoop en inkoop conform 

gestelde kwaliteitseisen en bepalen van de 

planningskaders; 

 Het verzamelen en registeren van informatie m.b.t. 

verbruik grondstoffen, middelen en inzet van fte’s om 

vervolgens analyses van knelpunten en 
verbetervoorstellen te initiëren; 

 Het optimaliseren van efficiënte goederenstromen nadat 

deze eerst in kaart zijn gebracht en geanalyseerd; 

 Het optimaal beheren van grondstoffenvoorraden, 

halffabricaten en eindproducten alsmede hulpstoffen en 

verpakkingsmaterialen; 

 Het verzorgen van periodieke managementrapportages; 

 Het direct leidinggeven aan 2 Teamleiders en 2 Hoofd 

Productie Planners en indirect aan 10  Planners. 
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DE PERSOON 

 

   

Opleiding Minimaal HBO werk- en denkniveau, hierbij denkend aan 

een opleiding in een technische of bedrijfseconomische 

richting.  

 

 

Ervaring  De te zoeken functionaris beschikt over relevante ervaring 

op het gebied van Inkoop, Planning en Logistiek binnen 
een productieomgeving (bij voorkeur binnen de food 

industrie/FMCG) waarbij de focus ligt op het doorkunnen 

voeren van verbeteringen en werkbare structuren 

aanbrengen. 

    

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 
zijn voor het welslagen: 

 Ondernemend 

 Proactief & Gedreven 

 Zelfstarter 

 Initiatiefrijk 

 Resultaat- en Oplossingsgericht (analytisch) 

 Hands-on mentaliteit en no-nonsense 

 Teamplayer 

 Innovatief 

 Motivator/Leider 
 Flexibel 

 Pragmatisch 

 Communicatief vaardig 

 Gevoel voor humor 
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