
Vacature Medewerker bedrijfsbureau 

Banketbakkerij van Strien is een productiebakkerij (zonder winkels) gevestigd in Oud-

Beijerland.  In onze bakkerij maken wij een zeer breed assortiment aan koekjes en soesjes in 

een premium kwaliteit. Deze producten gaan in neutrale of private label verpakking naar 

retail, foodservice en speciaalzaken zoals de warme bakker. Daarnaast zijn wij sterk groeiend 

in de retail met ons eigen “Van Strien” merk, in Nederland en daarbuiten. In onze moderne 

productielocatie werken wij met ongeveer 45 FTE in een informele sfeer.  

Wij zijn op zoek naar een medewerker bedrijfsbureau voor 32-38 per week.  

Functieomschrijving 
Als medewerker bedrijfsbureau ben je bij Van Strien de spil in het web op het gebied van 
kwaliteitsbeheersing en efficiency tussen productie, inkoop en verkoop. Jij zorgt ervoor dat  
informatiestromen kloppen richting collega’s en klanten op het gebied van artikeldata. Ook 
voer je procesmatige kwaliteitscontroles uit en zorg je samen met commercie voor correcte 
beantwoording van klachten. Daarnaast hou je je bezig met efficiency rapportages en zorg je 
voor correcte inventarisatie van voorraden en bereid je de wekelijkse inkoop rapportage 
voor.  
 
Profiel 
Wij zijn op zoek naar een collega die genoegen schept in beheren en analyseren van de 
verschillende informatiestromen in ons productiebedrijf. Daarnaast heb je ervaring of wil je 
graag vaardigheden leren op het gebied van kwaliteitsbeheersing. Je hebt HBO/MBO+ 
niveau, met 3-5 jaar relevante werkervaring in een (voedsel)productie omgeving.  
 
Competenties 
 
 Efficiënt en accuraat; 
 Zelfstandig opererend; 
 Teamspeler. 
  
Functionele competenties 

 
 Kennis van- en ervaring met ERP systemen, bij voorkeur Microsoft Dynamics Navision  
 Je beheerst naast de Nederlandse, tevens de Engelse taal in woord en geschrift; 
 Goede kennis van en ervaring met Microsoft Excel; 
 Kennis van kwaliteitsbeheersing / BRC systeem in voedselproductie is een pré. 
 
Wij bieden 
Een dynamische werkomgeving waar in een informele sfeer gewerkt wordt aan het 
neerzetten van een teamprestatie. Een uitdagende en veelzijdige functie waarin je veel 
verantwoordelijkheid krijgt en een veelzijdig takenpakket. Marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Enthousiast? Je kunt je sollicitatie richten aan: 
Banketbakkerij van Strien B.V. 
Danielle Jacobs, hoofd administratie en personeelszaken. 



Simon Stevinstraat 3 
3261 MG Oud-Beijerland 
Danielle@koekjes.nl 
 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sander van der Matten, 
sander@koekjes.nl of 0186-626326. 
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