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Fruit Logistica 2015
W ubiegłym tygodniu w Berlinie miały miejsce najważniejsze

się zaopatrzeniem supermarketów, a także od niemieckiej

w roku targi w branży owocowo-warzywnej, umożliwiające

prasy po holenderskie agencje tłumaczeń. Spotyka się tutaj

nawiązywanie kontaktów biznesowych. W związku z tym

wszystkich i omawia się różne rzeczy.

niemal cały dział sprzedaży i marketingu udał się do Niemiec.
Pędziliśmy więc naszym pomidorowym samochodem po

Oprócz tego zapraszaliśmy zwiedzających na lunch

niemieckich autostradach, od czasu do czasu zatrzymując się

przy naszym stanowisku. Składał się on z pysznej zupy z

na typowego sznycla. Kiedy przybyliśmy na targi, czekało na

Droomtomaten i chlebków obłożonych m.in. Honingtomaten.

nas piękne stanowisko.

Wszystko to, w towarzystwie pysznego soku, sprawiło, że
całość była niezwykle pyszna! Wieczorem jedliśmy ze sobą

Jasnoczerwona wykładzina, przedstawiciele firmy Looije

kolację, a szybko szliśmy spać, żeby następnego dnia z

ubrani w stylu firmowym oraz pomidory mające przyciągać

uśmiechem znów stać na naszym stanowisku.

gości sprawiały, że na naszym stanowisku zatrzymywało się
bardzo wiele osób.

Takie targi są zawsze bardzo intensywne, a po nich następuje
kilka dni, przez które trzeba nadrobić pracę i opracować

Podczas takich targów wszyscy są bardzo skupieni i

punkty działania dotyczące rozmów odbytych w Berlinie, ale

panuje przyjemna atmosfera. Rozmawia się z wieloma

każde udane targi dają też dużo dobrej energii! I tak właśnie

różnymi ludźmi :) od hurtowników po osoby zajmujące

było

Proces na oku....
Na potrzeby tego wydania Pogawędki o Pomidorach poprosiliśmy naszego szefa magazynu Michiela Hoogenbooma, aby
opowiedział nam coś więcej o utrzymywaniu zapasów opakowań.

Jak zaczynasz tydzień pracy?

Opakowania liczy się w jakiś stały dzień?

Jak większość kolegów z wielką ochotą na kubek kawy! ;)

Zapas opakowań kontroluje się każdego dnia. Jest

Tydzień zaczyna się zawsze od przeanalizowania

to konieczne, aby nie doprowadzić do gromadzenia

przewidywanego zbytu i niezbędnej do tego liczby opakowań.

niepotrzebnych zapasów oraz aby zadbać o szybką realizację
nieprzewidzianych zamówień od klientów.

Co jest najfajniejsze w twojej pracy?

W każdy poniedziałek wykonujemy analizę na 10 najbliższych

Niezwykła wszechstronność, żaden dzień nie jest taki sam.

tygodni i przekazujemy kilku dostawcom konkretnych

Jako firma pragniemy cały czas się wyróżniać. Poza tym

opakowań przewidywaną liczbę, aby mogli terminowo spełnić

mamy klientów, którzy chcą być innowacyjni. Dzięki temu

nasze zapotrzebowanie.

cały czas pojawiają się pomysły, dla których cały czas szukamy
najlepszego rozwiązania.

W jaki sposób wszystkie opakowania są u nas
przechowywane?

Co musisz uwzględniać podczas zamawiania nowych

Przede wszystkim na paletach. Wszystkie materiały

opakowań?

opakowaniowe są też w miarę możliwości osłonięte. Jest to

Szybkość przepływu jest ważną kwestią. Produkt musi być

konieczne, aby zapobiec ewentualnemu zabrudzeniu przez pył.

jak najświeższy i to samo dotyczy również opakowania.

W ten sposób pozwalamy cieszyć się zdrowiem jak największej

Codziennie analizujemy przewidywaną sprzedaż i aktualne

liczbie ludzi!

zapasy. Na podstawie tych informacji wiemy dokładnie, kiedy
należy dostarczyć nowe zapasy.

Akcja walentynkowa
W ramach naszej Akcji walentynkowej prosiliśmy klientów, aby robili sobie ciekawe zdjęcia z naszymi Droomtomaten i
opublikowali je na swoim profilu na Facebooku. Przyniosło to wiele ciekawych rezultatów, którymi postanowiliśmy się z Wami
podzielić:

W firmie Looije mówi się głównie po niderlandzku, ale wokół siebie słyszymy również wiele innych języków. Słowa podane w
poniższej tabeli są często używane w naszej firmie, w szczególności w pakowalni i w naszych szklarniach. Ten słownik pomoże
Wam nieco podszlifować swój niderlandzki, polski i angielski. Kto wie, może niebawem będziecie w stanie zwracać się do swoich
kolegów w 3 językach.
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Wózek paletowy

Iwona Orlowska
Nazywam się Iwona. W firmie Looije pracuję od 3 lat. Obecnie

przebiegała w miłej

zajmuję stanowisko Bandleidera na pakowni na nocnej

i przyjemnej

zmianie, chociaż jak chyba wszyscy zaczynałam tutaj od

atmosferze, to

początku: stałam przy stole i cięłam pomidory do kartonów i

sprzyja rozwojowi

szalek, potem byłam jednym z pracowników sprawdzających

firmy i oczywiście

jakość na produkcie Honingtomaten, stałam też przy maszynie

wtedy klient jest

i na kole. Moja praca teraz polega na wszystkich tych zajęciach

również zadowolony.

naraz i jeszcze więcej. Uczę nowe i stare pracownice ciąć

Od dłuższego

pomidory według specyfikacji i kontroluję, żeby pakowane

czasu uczę się języka

przez nie pomidory nadawały się do sprzedaży.

holenderskiego , ponieważ chciałabym pójść tu do szkoły.
Skoro juz zdecydowałam się tu mieszkać to chciałabym także

Następnie sprawdzam czy overtreker dobrze przygotował

tutaj zacząć spełniać swoje marzenia. Jak to wyjdzie? Sama

folie i naklejki do danego zamówienia i czy inpaker

chciałabym to wiedzieć. Ale wiem, że gdy bardzo się czegoś

spakował wszystko jak należy. Na koniec przeliczamy gotowe

chce, to trzeba walczyć o marzenia. Bo okazji może być wiele,

zamówienie tak ,aby zgadzało się z planem. Kiedy zatwierdzam

a życie mamy tylko jedno.

paletę to jestem pewna, że wszystko zrobiliśmy dobrze i że
klient będzie zadowolony. Oprócz tego muszę zawsze dobrze
dogadywać się z każdym z logistyków, aby oni także wiedzieli
co i kiedy robimy.

Od niedawna jestem także członkiem grupy Enjoy The
Taste. Zajmujemy się tam rozwiązaniami problemów,
które występują w naszej firmie. Wszystko po to, aby praca

Teraz już nie zanudzam, bo muszę wracać do pracy. :)
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Czym się zajmujesz…

18-2
20-2
25-2
25-2
26-2

Agnieszka Teterwa

Nazywam się Agnieszka Teterwa, mam 34 lata i w chwili

franka. Dotknął on również mojej rodziny, gdyż moja siostra

obecnej mieszkam w ‘s-Gravenzande. Od trzech tygodni

spłaca kredyt na dom w tej właśnie walucie.

pracuję w Looije.

…w twoim otoczeniu?
Interesuje sie kick-boxingiem, łucznictwem i muzyką.
Jestem mamą 9-letniej Wiktorii, którą kocham ponad
wszystko i właśnie dla niej pracuję w Holandii aby miała
lepsze życie. Planuję wynająć mieszkanie i jak najszybciej
przywieźć ją do Holandii, żebyśmy mogły żyć razem.

… w twojej pracy?
Pracuje w szklarni Looije w Naaldwijk. Zajmuję się głównie
cięciem pomidorów i zrywaniem liści.

… w świecie?
W Polsce przerażający dla naszych rodaków był skok

