MANAGER INKOOP
FRUITY LINE, OPGERICHT IN 2008, IS EEN JONGE STERK GROEIENDE, INTERNATIONAAL
OPERERENDE ONDERNEMING MET DE FOCUS OP HET PRODUCEREN VAN VERSE,
PREMIUM VRUCHTEN- EN GROENTENSAPPEN, SMOOTHIES EN SHOTS. FRUITY LINE IS
EUROPEES MARTKLEIDER SINDS 2015. WE SOURCEN WERELDWIJD DE MEEST VERSE
EN SMAAKVOLLE GROENTEN EN FRUIT DIE WE RECHTSREEKS NAAR ONZE NEDERLANDSE
PRODUCTIELOCATIE IN OCHTEN TRANSPORTEREN OM DAAR TE VERWERKEN.
BIJ FRUITY LINE WERKEN MOMENTEEL CIRCA 475 MEDEWERKERS, DE BEDRIJFSCULTUUR
KENMERKT ZICH ALS BETROKKEN, HANDS-ON EN NO-NONSENSE.
De afdeling Inkoop bestaat uit een manager, 2-3 senior inkopers (vers en verpakkingsmaterialen) en 1 junior
inkoper.
Als Manager Inkoop ben je samen met je team verantwoordelijk voor de inkoop van verse grondstoffen (fruit,
groente, kruiden e.d.) en verpakkingsmaterialen die de basis vormen voor de productie van onze sappen,
smoothies en shots.
Je signaleert ontwikkelingen, behoeften en knelpunten die van belang zijn voor een strategische inkoop
gebaseerd op de organisatiestrategie en –doelstellingen.
Naast het aansturen van de afdeling en het participeren in de diverse overleggen en verbetergroepen, heb je een
senior inkoopfunctie voor onze verse grondstoffen, die wereldwijd (vooral in Egypte, Marokko, Zuid-Amerika en
Europa) ingekocht worden. Vanwege de seizoensinvloeden, de jaarlijkse groei van Fruity Line en de hoge eisen die
er gesteld worden aan het product en flexibiliteit is het belangrijk om met de leveranciers een langdurige relatie
op te bouwen gebaseerd op duurzaamheid, kwaliteit en continuïteit.
Deze functie is een onderdeel van het MT en je wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur operations.
Profiel
In deze functie is het van belang dat je in staat bent je informatie (wereldwijd en binnen de organisatie) snel eigen
te maken op een zelfstandige en proactieve manier. Je vindt het een uitdaging om de bedrijfsactiviteit inkoop,
zowel intern als extern, verder op te zetten en uit te bouwen. Je bent in staat snel te schakelen tussen diverse
niveaus en culturen zonder de prioriteiten uit het oog te verliezen
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.
Je hebt 5-10 jaar werkervaring binnen een soortgelijke, internationale functie in een productie omgeving, bij
voorkeur in de verssector.
Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van douane en import en weet
deze te vertalen naar consequenties en/of mogelijkheden binnen de organisatie.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse in woord en geschrift. Beheersing van de Spaanse taal is een pré.
Informatie:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
Hilde van Duijn: 0344-672030.
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: Hilde.vanDuijn@fruity-line.nl.

