Vacature: Product Manager Premium Beans
Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers
United ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van
Oers United.

Functiedoel
Opstellen van jaarplanning en budget voor toegewezen productgroep(en) en
waarborgen van voldoende productbeschikbaarheid op korte en lange termijn in de
juiste kwaliteitniveaus, tegen de juiste prijzen voor levering aan klanten.

Taken en Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

Vertalen van het commerciële verkoop budget naar een sourcing plan Premium Beans in
samenwerking met team Productie & Sourcing.
Het waarborgen van het verdienmodel premium beans.
Waarborgen van voldoende productbeschikbaarheid op korte én lange termijn.
Informatievoorziening aan de afdeling commercie over prijs, marktsituatie, voorraadpositie,
beschikbaarheid, verwachting e.d.
Monitoren van leveringen vanuit eigen teeltlocaties en partner productie/leveranciers en
fungeren als troubleshooter bij problemen
Opbouwen en onderhouden van een evenwichtig leveranciersbestand in binnen –en
buitenland en onderhandelen over prijzen
Eerste aanspreekpunt voor teeltpartners inzake prijzen, betalingen, materialen en QA
gerelateerde zaken. Jaarlijks bezoeken van de teeltpartners is onderdeel in deze functie.

•

Opstellen van de jaarplanning en het budget voor de toegewezen producten

•

Voortdurend bewaken en analyseren van de keten en continue maximaliseren van
rendement

•

Bepalen en samenstellen van het leverancierspakket

•

Opstellen van week –en seizoen offertes

•

Monitoren van omzet, marge en innovaties in de markt

•

Aanleveren van periodieke rapportages over de behaalde resultaten

Functie-eisen
•
•

Ervaring een soortgelijke functie (inkoop, AGF) is een must.
Beheersing van de Nederlandse en Engelse talen in woord en geschrift.

•

Ruime kennis van Supply Chain en ketendenken.

•

Sensitief en goede communicatieve vaardigheden

•

In staat om onder druk goed te presteren

•

Geen 9-5 mentaliteit

•

Relevante HBO studie

•

Bereid tot reizen

Competenties
•

Communiceren

•

Netwerken

•

Realisatie van doelen

•

Resultaat en commercieel gericht

•

Zelfvertrouwen

Wat biedt van Oers United?
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2019 iedere maand een groentepakket.

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Product manager Premium Beans.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

