Foodkitchen is een groeiend internationaal marketing- en verkoopbedrijf in hippe
foodproducten. Verrassend en altijd vol inspiratie. Foodkitchen importeert en distribueert
exclusieve merken zoals Choc-o-lait, Drink Me Chai en Cape Herb. Daarnaast ontwikkelt
Foodkitchen innovatieve concepten en producten voor haar eigen merken als het stoere Not
Just Barbecue voor buitenkoken en het food lifestyle merk à Table!. Meer weten? Kijk op
www.foodkitchen.nl
Foodkitchen wil verder groeien en daarom zoeken wij een:
Category manager M/V (32-40 uur)
Taken
Er ligt een geweldige uitdaging op je te wachten. In een klein en betrokken team krijg je de
kans om Foodkitchen verder te professionaliseren, dus neem je kennis, netwerk, ervaring en
ambitie mee. Je mag de afdeling inkoop gaan opzetten én bemannen. Daarbij ben je met
name verantwoordelijk voor het gehele proces van inkoop, voorraad- en assortimentsbeheer,
coördinatie van alle in- en ompak activiteiten, product sourcing en ontwikkeling.
Je zorgt er elke dag voor dat Foodkitchen zo goed mogelijk en tijdig aan haar
leveringsverplichtingen kan voldoen. Dat doe je door uitstekend contact te onderhouden met
onze veelal internationale leveranciers en ons externe opslag- en distributiecentrum. Daarbij
zorg je tegelijkertijd voor optimalisatie van voorraden, assortimenten, transportkosten,
inkoopprijzen en -condities. Hiermee ben je mede verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat.
Je verzorgt de documentatie van leveranciers- en productgegevens en zorgt ervoor dat de
informatie in onze datamanagementsystemen (Multivers Unit4 en GS1) altijd up to date is.
Daarnaast beheer je ons kwaliteitssysteem IFS broker en zorg je dat al onze
inkoopactiviteiten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Maar het allerleukste is dat je
ook creatief kunt zijn en op zoek mag gaan naar nieuwe producten. Sourcing dus. Daarbij
speel je in op de behoeften van onze klanten en eindgebruikers en signaleer je trends en
ontwikkelingen in de markt.
Profiel
Je hebt vooral veel energie en eigen verantwoordelijkheidsgevoel! En verder?
 Affiniteit en ervaring met de (internationale) handel in foodproducten
 Commercieel en sterk in onderhandelen
 Creatief en altijd op zoek naar de beste deals
 Je bent goed in ‘product sourcing’
 Scherp inzicht in de bedrijfsprocessen
 Enthousiast en een echte netwerker
 Zelfstandig en vol eigen initiatief
 Snelle denker, werker en multitasker
 Planmatig en analytisch
 Uitstekende communicatieve vaardigheden
 Perfect in Nederlands (ABN) en Engels in woord en geschrift
Aanbod
De uitdaging is om mee te willen bouwen aan ons groeiende bedrijf. Je krijgt de unieke kans
om de afdeling inkoop en kwaliteitszorg op te zetten en te professionaliseren. Je krijgt veel
ruimte om je functie naar eigen mogelijkheden en inzicht uit te bouwen. Interesse? Mail je
motivatie en CV naar: rianne@foodkitchen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

