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SUPPLY CHAIN MANAGER

Onze partner Schouten Europe is op zoek naar een Supply Chain
Manager en heeft Intertrade-People gevraagd voor ondersteuning
in hun zoektocht naar de beste kandidaat voor deze rol.

Wij zoeken jou! Zie jij jezelf al werken bij een internationale speler
waarin voeding en duurzaamheid centraal staan? Waar je het
verschil kan maken doordat je echt aan het stuur zit?

Ben jij een gedreven persoon, een winnaar - die net een stapje

harder loopt en graag wil scoren – met passie voor je werk.

Dan gaan we graag met jou in gesprek!

VACATURE

DUURZAAM FMCG INNOVATIE



SUPPLY CHAIN MANAGER

Schouten Europe heeft uitdagende ambities op het vlak van Supply

Chain Excellence, productkwaliteit, customer intimacy, innovatie en
focus op groei. Als SCM ben je onderdeel van het Operationele Team
en rapporteer je aan de Operationeel Directeur.

De Operationele afdeling (15 FTE) bestaat uit een QA- en Supply
Chain team, Strategic Buyer (Raw materials | Packaging | Logistiek)

en een Strategic Buyer (Co-Manufacturing).

Van de SCM wordt verwacht hij/zij zorgt voor de juiste richting van de

organisatie op het gebied van Supply Chain Management.

Middels “S&OP” zorgt hij/zij voor (samen met zijn/haar team) een
adequaat integraal ketenbeheer tussen de verschillende schakels:

inkoop, leveranciers van materialen, productiepartners,
voorraadbeheer, logistiek partners, verkoop en klanten.

Hij/zij geeft leiding aan het SC-Team (3 FTE) op zodanige wijze dat zij
hun doelstellingen en persoonlijke ontwikkelingsplannen kunnen
realiseren.

De SCM levert een bijdrage aan de transformatie van de organisatie
naar een procesgerichte teamorganisatie met eigenaarschap,

opvolging van resultaten, werkproces verbetering (ter borging van de
kennis) - en continue verbetering;

Je werkt zelf ook nauw samen met de andere afdelingen en analyseert
en stuurt bij binnen de SC projecten, waarbij je je
verantwoordelijkheid en eigenaarschap pakt bij de key-projecten.

Als SCM ben je het 1ste- aanspreekpunt voor interne- en externe
klanten en signaleert behoeftes welke door jezelf of je team worden
opgevolgd met het uiteindelijke doel om de Supply Chain Excellence

te verhogen.

Je bent sparringpartner voor de Operationeel Directeur en hebt een

actieve bijdrage aan het Operationeel Team bij het opstellen,
benchmarken en het uitbouwen van het beleid;
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De SCM is een commerciële persoonlijkheid die zich resultaatgericht en

daadkrachtig opstelt.

Is een communicator op diverse niveaus, gedreven, proactief,

oplossingsgericht, ondernemend en analytisch.

Hij/Zij heeft goede kennis van de voedingssector en ervaring met FMCG.

Kennis van S&OP en ERP-software, ervaring met projectmanagement 
(cross functionele teams) en kennis van export. 

Verder heeft hij/zij leidinggevende ervaring en staat open voor change 
management.

Als opleidingsniveau denken wij aan HBO of WO (SC of Economie) 
waarbij Nevi- SC gerelateerde opleidingen een pré zijn.

Als talen verwachten wij Nederlands en Engels in taal en geschrift.

Onze ideale kandidaat



Contact Intertrade-People :

Jan-Kees Marcus 

+31 6 57 99 77 65 

info@intertrade-people.com
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