
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een: 

Supply Chain Specialist (40 uur) 
Een uitdagende en verantwoordelijke functie waarin wij op zoek zijn 

naar een frisse & kritische blik.  

 

De functie 

Je werkt in een dynamisch team waar snel wordt geschakeld. Je 

ondersteunt je vier collega’s bij hun dagelijkse werkzaamheden op 

Supply Chain met diverse werkzaamheden.  

 

Wat ga je doen? 

 Afroepen van o.a. grondstoffen en verpakkingsmaterialen bij de 

verschillende leveranciers 

 Het bewaken, opvolgen en afwerken van de openstaande 

inkooporders 

 Opvolgen van ad-hoc problemen 

 Signaleren van verbeterpotentieel en initiatief nemen in het 

realiseren van dit potentieel 

 Communicatie zowel intern als extern met de diverse disciplines 

 

Wat breng je mee? 

 Je hebt een afgeronde mbo/hbo opleiding 

 Relevante kennis en werkervaring binnen Supply Chain 

Management 

 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 Kennis van Exact en Slim4 is een pré 

 Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: 

stressbestendig, flexibel, doortastend en nauwkeurig 

 Je herkent je in onze kernwaarden: uitmuntendheid, innovatief, 

betrouwbaar en verantwoordelijk (kernwaarden) 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende 

arbeidsvoorwaarden, zoals een premievrije pensioenregeling. 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 die opereert in een sterk 

opkomende markt. Wij zijn een jong team dat met zijn allen de 

schouders eronder zet en samen de behaalde successen viert! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Supply 

Chain Specialist? Stuur dan je 

CV en motivatiebrief via e-mail 

naar Robin Buijs: 

sollicitaties@schoutenfood.com. 

Voor meer informatie over de 

inhoud van deze vacature, kun 

je contact opnemen met Wilco 

Bor via 0183-446409. 

 

De organisatie 

Wij zijn een specialist op het 

gebied van het ontwikkelen, 

produceren en vermarkten van 

plant-based producten.   

 

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 is een familiebedrijf en 

is gevestigd in Giessen (Noord-

Brabant). Wij werken in een 

enthousiast team. Het bedrijf is 

opgericht in 1990 en is inmiddels 

uitgegroeid tot een 

internationaal bedrijf met een 

ruim assortiment plant-based 

protein producten.  

 

Onze website: 

www.schoutenfood.com  

 

Wij werken samen met een 

vaste partij, dus acquisitie naar 

aanleiding van deze vacature 

wordt niet op prijs gesteld.  

https://www.schoutenfood.com/nl/over-ons/onze-kernwaarden/
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