
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ter uitbreiding van ons team, is Schouten Europe op zoek naar een: 
 

Procurement Manager (40 uur) 
 
De functie 
Je bent verantwoordelijkheid voor het inkopen van producten en 
diensten tegen de beste inkoopvoorwaarden, zoals prijs, kwaliteit en 
leveringstermijn. Je maakt hierover afspraken met leveranciers.   
 
Een aantal werkzaamheden zijn: 

 Het inkopen van producten en diensten. 
 Het in kaart brengen van het huidige inkoopbeleid.  
 Koste reducerende maatregelen doorvoeren.  
 Het begeleiden van het inkoopproces, waarbij je de voortgang in 
de gaten houdt en actie onderneemt als er problemen zijn.  

 Administratie van de verschillende inkoopactiviteiten.  
 Productinformatie op orde brengen. 
 Calculatiewerkzaamheden en kostprijsberekeningen. 
 

Wie ben jij? 
 Minimaal HBO werk- en denkniveau en 3-5 jaar werkervaring in 
de Food branche.  

 Je hebt een commerciële instelling en bezit cijfermatig inzicht.  
 Je bent resultaatgericht en kunt snel schakelen.  
 Je bent goed in onderhandelen. 
 Een aantal eigenschappen waar jij je in herkent: proactief, 
accuraat, teamspeler, klantgerichtheid, analytisch en flexibel.  

 Sterke communicatieve vaardigheden in het Engels en 
Nederland. Duits en Frans zijn een pré.  

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende 
arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een uitdagende en 
afwisselende functie en je krijgt de mogelijkheid om mee te werken aan 
de verdere professionalisering van onze (inter)nationaal groeiende 
organisatie. Wij zijn een jong team dat met zijn allen zijn schouders 
eronder zet en samen de behaalde successen viert! 
 
Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Procurement Manager? Stuur dan je CV en 
motivatiebrief voor 14 december 2018 via e-mail naar Jaride Koolen: 
jkoolen@schouten-giessen.nl. Voor meer informatie over de inhoud van 
deze vacature, kunt u contact opnemen met Niek-Jan Schouten op 0183-
446368. 
 
Wij werken samen met een vaste partij, dus acquisitie wordt niet op prijs 
gesteld.  

 

 
 
 
 
 
 
Schouten Europe B.V. 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plantaardige vleesvervangers.   
 
Vanuit de overtuiging dat de 
wereld behoefte heeft aan een 
voedselpakket dat minder op 
dieren en sterker op planten 
steunt, bieden wij consumenten 
een duurzaam alternatief voor 
vlees.  
 
Schouten Europe is een 
familiebedrijf en is gevestigd in 
Giessen (Noord-Brabant). Wij 
werken in een klein en 
enthousiast team. Het bedrijf is 
opgericht in 1990 en is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal bedrijf met een 
ruim assortiment plantaardige 
producten.  
 
Onze websites: 
www.schouteneurope.com 
www.goodbite.nl. 
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