Vitablend
Manager Inkoop
Wil jij zorg dragen voor een vooruitstrevend en stabiel inkoopbeleid voor Vitablend? Ben jij een
energieke, ervaren inkoper die graag bedrijfsprocessen optimaliseert? Dan hebben wij een
prachtige inkoop vacature in een internationale omgeving.
Vitablend is een toonaangevende, wereldwijde distributeur van ingrediënten in de “Life Science”
industrie, gespecialiseerd in human nutrition, animal nutrition en personal care. De organisatie
onderscheidt haar assortiment in drie productgroepen: ‘fortification’, dit zijn droge poeder premixen
van voedingsstoffen; ‘protection’, hieronder vallen de antioxidanten systemen; en als laatste
‘encapsulation’, dit zijn gesproeidroogde formules voor verrijking van voeding.
De organisatie is opgericht in 2001 met de eerste productielocatie in Wolvega. Inmiddels heeft de
organisatie nog twee productielocaties opgezet in Singapore en Amerika. In 2008 is Vitablend
onderdeel geworden van Barentz, een grote speler op de internationale ingrediëntenmarkt.
Met veel knowhow en gedrevenheid is Vitablend altijd op zoek naar innovatieve producten en
technieken om op maat gemaakte ingrediënten voor haar klanten te leveren. Vitablend is een nononsense bedrijf met een hands-on mentaliteit, korte communicatielijnen en is zeer dynamisch. Om de
ambities en verdere groei van de organisatie te realiseren zoeken wij een Manager Inkoop.

Functie
Professionaliseren van inkoopbeleid op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de inkoop en levering van alle grondstoffen, verpakkingsmaterialen,
producten en diensten (zoals bijvoorbeeld transport en energie).
Ontwikkelen en implementeren van een inkoopstrategie en heldere inkoop jaarplannen.
Analyse van de leveranciersmarkt en leveranciersselectie.
Analyseren van grondstofbehoefte (budgetten/forecast/actueel).
Initiëren van risicoanalyses voor met name kritische grondstoffen en verpakkingsmaterialen.
Uitvoeren en ondersteunen van onderhandelingen met leveranciers over prijzen, leverings - en
inkoopcondities en het afsluiten en evalueren van contracten en SLA’s.
Contracteren van partners voor uit te besteden productiewerk.
Vaststellen KPI’s en andere meetbare criteria.
Rapporteren met betrekking tot voortgang van projecten, resultaten, risico’s en opstellen
standaard leveringsovereenkomsten en niet productie gerelateerde contracten.
Initiëren en leiden van- en deelname aan uiteenlopende verbetertrajecten.
De Manager Inkoop geeft leiding aan een Operationeel Inkoper en rapporteert aan de
Managing Director.

Profiel
Ervaren en pragmatische inkoper met strategische blik en passie voor grondstoffen
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Hbo of academisch werk- en denkniveau verkregen door bijvoorbeeld een studie
levensmiddelentechnologie aan de HAS of WUR. Bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en 2.
Minimaal 5 jaar (internationale) inkoopervaring, bijvoorbeeld ervaring als Trader, Inkoper,
Sourcings Manager of Lead Buyer.
Ervaring in de voedingsmiddelen-, biochemische- of agrarische industrie is een pre.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse en Nederlandse taal is vereist.
Goed kunnen functioneren binnen het geheel van een wereldwijde organisatie.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitstekende communicatieve vaardigheden.
Daadkrachtig en conceptueel sterk.
Resultaatgericht.
Praktisch ingesteld.
Analytisch en cijfermatig sterk.
Overtuigingskracht.
Goed strategisch denkvermogen.
Flexibele instelling.

Standplaats
Wolvega

Aanbod
Werken bij Vitablend betekent werken in een internationaal bedrijf met een open en ondernemende
cultuur. Het is een kleine professionele organisatie, waar mensen elkaar kennen en de bijdrage van
elk teamlid hoog wordt gewaardeerd. De organisatie is ambitieus en groeit snel.
Vitablend investeert veel in opleiding van medewerkers en ondersteunt het team om de beste
professional te worden in hun individuele discipline. De organisatie biedt een marktconform
salarispakket, inclusief dertiende maand. Bij goed functioneren volgt snel een vaste aanstelling.

Reageren
Vitablend heeft de Werving en Selectie voor deze vacature exclusief uitbesteed aan
CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Aniek de Boer, telefonisch bereikbaar op
06 51 954 881. Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.nl. Uitgebreide informatie over de
organisatie is te vinden op te vinden op www.vitablend.nl en www.barentz.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

