
DATA ENTRY MEDEWERKER
AMSTERDAM - VANAF 20 UUR  – PER DIRECT

Een derde van al het eten wordt verspild. Vaak onnodig door bijvoorbeeld afwijkende maten, verkeerd
gelabelde producten of door schade van het weer. Wij van Instock (2014) geloven dat het probleem van

voedselverspilling sneller wordt opgelost als horeca bedrijven gebruik gaan maken van producten die anders
verspild zouden worden.

Daarom is Instock in 2019 gestart met Instockmarket.nl: een online horeca groothandel die samen met haar
klanten & leveranciers voedselverspilling op de (menu)kaart zet. De thuisbasis is het Food Rescue Center

(Amsterdam). Hier ontvangen we de producten (voornamelijk AGF), controleren we ze op kwaliteit en gaan ze
online de groothandel in.

Als data entry medewerker zorg jij ervoor dat de producten die op het Food Rescue Center binnenkomen,
foutloos op de website van InstockMarket terecht komen. Dit doe je door verschillende type productcodes en
voorraden in ons eigen systeem (Microsoft Business Central) duidelijk te verbinden aan de juiste afbeeldingen,

deze te hernoemen en te combineren met de bijbehorende productinformatie. Je controleert of al deze
informatie voldoet aan de eisen van de InstockMarket en verbetert deze waar nodig. Hierbij verplaats jij je in

onze klant: is het voor de klant helemaal duidelijk wat ze kopen als ze dit product in hun winkelmand plaatsen?
In al deze werkzaamheden staat  de registratie van impact centraal (oa geredde kg’s, co2, water, land).

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe ambitieuze collega die dagelijks ‘het verschil’ wilt gaan maken.  Je hebt een

(duurzame)  passie voor eten & drinken.

Je kan  snel werken zonder in te leveren op zorgvuldigheid. Je hebt geen enkel probleem om gefocust te werken

en kan goed vooruit denken. Je werkt vanuit een bureau in de bruisende omgeving van de productiehal. In

jouw functie werk je samen met collega's van verschillende afdelingen, en je directe leidinggevende is de

Operations Manager van Instock. Binnen de organisatie is iedereen bereid elkaar te ondersteunen en jij bent

daarom ook een echte teamplayer. Je start in de ochtend, 5 dagen per week, en werkt 4-8 uur per dag  (in

overleg).

PROFIEL
Wij komen graag in contact met jou als je…

● Autonoom bent, self-starter;
● Oplossingsgericht, communicatief en resultaatgericht bent;
● Betrokken, groot gevoel van verantwoordelijkheid hebt;
● Ervaring hebt met het werken met een PC;
● Het is een pré als je ervaring hebt met data-entry, data verwerking. Ook is kennis van

Microsoft Business Central een grote pré;
● Minimaal MBO 4 werk- en denkniveau;
● Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal, in zowel woord als schrift.

AANBOD
Wij bieden jou…

● Een gevarieerde functie met de nodige zelfstandigheid;
● Een passende beloning en goede arbeidsvoorwaarden;
● Interessante ontwikkelings- en trainingsmogelijkheden;
● Een zeer ambitieus, dynamisch en jong team;
● 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur), 8% vakantiegeld & pensioenregeling;
● Gezellige borrels en genoeg eten;
● De kans om mee te groeien in een snel groeiende organisatie.



KLINKT DIT ALS DÉ BAAN VOOR JOU?
Mail dan jouw CV en motivatiebrief naar Niels via niels@instock.nl

of bel naar 06-13382141

WAAROM JE WILT WERKEN BIJ INSTOCK!

Werken in een jong    Jouw steentje bijdragen     Vele gezellige
en ambitieus team      aan een betere wereld borrels en uitjes

mailto:logistiek@instock.nl

