
OUWEHAND VISVERWERKING B.V. IS EEN TOONAANGEVEND BEDRIJF IN DE VISVERWERKENDE  
INDUSTRIE EN WIJ STAAN IN BINNEN- EN BUITENLAND BEKEND OM ONZE HARINGPRODUCTEN.

>>

 Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van : 
  

Ervaren Inkoopmedewerker m/v
NON-FOOD PRODUCTEN EN HULPSTOFFEN 

>> De functie:
 In deze functie ben je hét aanspreekpunt voor klanten en leveranciers over alle non-food producten en  
 hulpstoffen die worden gebruikt binnen onze organisatie. Het takenpakket is zeer breed en bestaat o.a. uit:
 - Het inkopen van alle non-food producten (o.a. verpakkingsmaterialen) en hulpstoffen.
 -   Het onderhouden van contacten met onze leveranciers, maar ook het selecteren van potentiële  

nieuwe leveranciers en alternatieve producten om inkooprisico’s te minimaliseren.
 -  Voorbereiden, aanvragen en beoordelen van offertes, maar ook het voeren van onderhandelingen 

over jaarafspraken en het afsluiten van (afroep)contracten met onze leveranciers.
 -  De kwaliteitsbewaking van leveranciers en alle daarmee samenhangende zaken zoals het 

afleggen van bedrijfsbezoeken, zorgdragen voor de aanwezigheid van kwaliteitscertificaten, 
klachtbehandeling en de opvolging daarvan.

>>  Wij vragen:
 -  HBO werk- en denkniveau. Het is voor de goede vervulling van deze functie noodzakelijk dat je 

minimaal vijf jaar ervaring hebt als inkoper of in een soortgelijke functie in een internationale 
organisatie. Wanneer je daarbij ook ervaring hebt met non-food producten is dat een pré. 

 -  Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.
 -  Goede communicatieve vaardigheden en een proactieve instelling bij het oplossen van problemen 

zijn belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie.
 - Kennis en ervaring met Microsoft Office en ERP-software (o.a. Navision, Sharepoint en AX).

>> Wij bieden:
 -  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met jouw kennis en ervaring. 
 -  Een afwisselende functie in een succesvol en groeiend concern met uitzicht op een vaste 

dienstbetrekking.
 - Een ongedwongen werksfeer waar ruimte is om jouw talenten verder te ontwikkelen.
 -  De mogelijkheid om parttime te werken, mits je wel dagelijks (maandag tot en met vrijdag) een 

dagdeel op kantoor aanwezig bent om als aanspreekpunt te fungeren.

>> Interesse? 
  -  Stuur vóór 30 april 2018 een motivatiebrief met cv naar de afdeling Personeelszaken via 

sollicitaties@ouwehand.com. Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen 
met mevrouw M. Remmelzwaal, HR Manager van Ouwehand Visverwerking B.V. via telefoonnummer 
071 40 511 91. 
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Ouwehand Visverwerking B.V. is in het trotse 
bezit van het IFS, BRC en MSC certificaat.

Bij ons staat de kwaliteit van onze 
producten voorop en wij leveren deze  

unieke producten zowel aan andere 
visverwerkende bedrijven, de visdetail-

handel én aan vrijwel alle grote retailers  
in Nederland, België en Duitsland. 

Ouwehand Visverwerking B.V. is onderdeel 
van PP Group. PP Group is een Katwijks 
visserijbedrijf dat door de jaren heen is  

uitgegroeid tot een wereldwijd opererend 
visserijconcern met bijna 8000 mede-
werkers. PP Group vangt zelf vis met  

eigen schepen, slaat deze op in eigen 
koelhuizen en verwerkt de vis in eigen 
fabrieken. Hiermee heeft PP Group het 
hele traject from wild catch to delivery 

onder haar beheer.

Ouwehand Visverwerking B.V.


