Deli-Jack is een vooraanstaand leverancier van een breed assortiment
mediterrane grondstoffen, halffabricaten en eindproducten voor de industrie,
groothandel en retail. Vanuit ketenregie, actieve productontwikkeling en de
eigen high end productielocatie streven zij naar maximale ontzorging van
hun klanten.
Deli-Jack staat voor absolute kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk. De
organisatie is de afgelopen jaren gegroeid en deze groei zal de komende
jaren flink doorzetten. Deli-Jack is internationaal actief met een breed
productassortiment. De komende periode zal de focus liggen op het verder
investeren in kwaliteitszorg, productie optimalisatie en productkwaliteit.
Hiermee wordt een stevige kwalitatieve basis gelegd voor de volgende
groeifase.

Inkoper Food 24-40 uur (MBO/HBO) VERVULD
Wegens de groei van Deli-Jack is de vraag ontstaan naar een Inkoper om verder mee te bouwen aan
het succes van de organisatie. In deze functie werk je nauw samen met een ervaren inkoper die zeer
bekend is met de inkoop van mediterrane grondstoffen. Dit is prettig omdat seizoensinvloeden een rol
spelen en je zo dus sneller grip op je inkoopmarktomgeving krijgt. Het betreft een brede functie
waarbij je met alle inkoopprocessen, uiteenlopend van het zoeken naar nieuwe leveranciers tot het
onder de loep nemen van raamcontracten, aandacht mag besteden. Daarnaast betreft deze
inkoopfunctie niet alleen de inkoop van primaire producten (zoals olijven en tomaten), maar ook van
kruiden, verpakkingsmateriaal, schoonmaakartikelen, enzovoort.
Verder bestaat jouw takenpakket onder andere uit:
Het volgen van marktontwikkelingen en trends
Het voeren van inkoopgesprekken en het maken van afspraken over de condities, prijs, volume
en kwaliteit van de producten
Het onderhouden van een duurzame relatie met leveranciers waarbij je kennis en inzichten met
elkaar deelt en aanspreekt daar waar nodig
Projecten oppakken ten behoeve van inkoopverbeteringen: proces, ketenverkorting,
raamcontracten, contractmanagement
Verwerken van de inkoopdetails in het inkoopsysteem

"Wat een leuke baan: olijven, tomaten en kikkererwten
inkopen! Het betreft een hele brede inkoopfunctie waarbij
je ook projecten kunt oppakken. Kom het inkoopteam bij
Deli-Jack versterken en draag bij aan meer vers en lekker
in de supermarkt- en foodservice-schappen. "
Functie-eisen
Voor de vacature van Inkoper Food bij Deli-Jack zoeken wij iemand die nauwkeurig, tactvol en
gestructureerd is. Jij bent, net als het bedrijf, sterk gericht op kwaliteit en hebt een ondernemende
instelling die past bij de ambitie van het bedrijf. Als persoon ben jij rustig en sta je stevig in je
schoenen waardoor je in staat bent om adequaat om te gaan met de soms warmbloedige verkopers
van jouw leveranciers.
Verder herken jij je in het volgende profiel:
Minimaal een afgeronde mbo-4 opleiding, bij voorkeur richting inkoop
Aantoonbare ervaring in een inkoopfunctie, bij voorkeur in de food
Communicatieve vaardig (mondeling en schriftelijk)
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré

Aanbod
Wat biedt Deli-Jack jou?
Een jaarcontract bij start en bij een goede klik van beide kanten een contract voor onbepaalde
tijd bij verlenging
De mogelijkheid om de functie zowel parttime als fulltime invulling te geven
Een salaris tussen de €2.500 en €3.200 bruto per maand op basis van een fulltime
dienstverband
8% vakantiegeld
Reiskostenvergoeding en pensionregeling (CAO Groothandels in AGF)
Mogelijkheden om jezelf bij te scholen middels opleidingen en cursussen

Reageren
Deli-Jack heeft ervoor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food uit te
zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. Wij gaan uiteraard
vertrouwelijk met jouw gegevens om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Eerste telefonische selectie en nadere bespreking van de vacature en Deli-Jack
Match? Introductie bij Deli-Jack
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch
Referentiecheck
Eerste gesprek bij Deli-Jack
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Johanna Pierhagen, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0124. Zij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Hendrik-Ido-Ambacht
mbo / hbo
Medior
24-40
€2.500 - €3.200 bruto per maand

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon

Johanna Pierhagen
Recruiter
085 105 01 24
j.pierhagen@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam als recruiter. Voor mij is dit absoluut de leukste
baan die er is! Graag verdiep ik me grondig in de bedrijven, de vacatures en
natuurlijk in jou als kandidaat om die mooie match te kunnen maken. Die
match, die je energie geeft. Met plezier maak ik kennis met jou om de
mogelijkheden en jouw wensen te bespreken."

