
Functie

• Verantwoordelijk voor de  inkoop tegen concurrerende condities, goede kwaliteit en met de juiste levercondities, 

 contractmanagement, afsluiten en beheren van contracten in de productcategorieën kruiden & specerijen, groenten, 

 verpakkingsmaterialen en transport

• Onderhouden van contacten met bestaande relaties en selecteren van nieuwe leveranciers en verder uitbouwen, 

 zowel nationaal als internationaal

• Verder professionaliseren van de inkoopfunctie, voeren van prijsonderhandelingen en beheren van contracten

• Samen werken met Verantwoordelijk voor kostprijsberekeningen en het vastleggen van inkoopafspraken

• Bewaken van resultaten en volgen van relevante markt- en prijsontwikkelingen en indekken op het juiste moment 

 grondstoffen

• Intensief samenwerken met collega’s van Supply Chain, Marketing, R&D, Sales en QA

• Rapporteren aan de Operations Director.

COMMERCIEEL INKOOPTALENT BINNEN EEN STERK GROEIEND BEDRIJF            

INKOPER GRONDSTOFFEN EN VERPAKKINGEN

Profiel

• HBO werk en denk niveau in een commerciële of bedrijfskundige richting

• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring met inkoop van ingrediënten en/of verpakkingsmaterialen en affiniteit met 

 food en ervaring in een productiebedrijf is een pre

• In staat om goede en duurzame relaties op te bouwen

• Sterke analytische skills , weet prioriteit te stellen en werkt resultaatgericht

• Uitstekend onderhandelaar die past in een dynamische omgeving

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels

• Persoonskenmerken: proactief, oplossingsgericht, commercieel, initiatiefrijk, nauwkeurig, resultaatgericht, 

 daadkrachtig en flexibel.

Schouten Europe (www.schouteneurope.com) is een innovatief, snelgroeiend en 

internationaal familiebedrijf dat al meer dan 25 jaar ervaring heeft in het ontwikkelen 

en produceren van vegetarische en vegan producten op basis van plantaardige 

eiwitten. Het assortiment is een van de meest veelzijdige ter wereld en kenmerkt 

zich als lekker, gezond en volwaardig. Schouten levert aan grote Europese retailers, 

fastfoodketens, kleinere food specialisten en de industrie. De producten worden 

onder eigen merk GoodBite (www.goodbite.nl) maar ook onder private label geleverd. 

Naast het hoofdkantoor in Giessen heeft Schouten vestigingen in de US, het Midden-

Oosten en India. Op de locatie in Giessen werken circa 35 mensen. De cultuur is 

dynamisch, sociaal en ondernemend. Schouten produceert  haar vegetarische 

producten samen met diverse externe partners, waar Schouten technologische 

kennis en ervaring inbrengt om hoogstaande innovatieve producten te kunnen 

leveren. Het inkoopteam bestaat  uit 4 personen, een Supply Chain Specialist  een 

Voorraad Beheerder een Inkoper en een Inkoop Manager. Ter vervanging van de 

Inkoper zijn wij op zoek naar een 

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u contact op te nemen met Michiel Dekkers, 

telefoon: 0317-468686 / 06-86805669 of te solliciteren via onze website www.dupp.nl, dan wel uw reactie te e-mailen 

naar info@dupp.nl.

Schouten Europe heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner. 
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