
Schouten Europe B.V. 

Schouten Europe ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd vleesvervangers op basis 

van plantaardige eiwitten voor de retail, foodservice en industrie. Met meer dan 25 jaar 

ervaring en een ruim assortiment vegetarische producten bieden wij oplossingen op maat. 

Schouten Europe B.V. is een familiebedrijf en is gevestigd in Giessen (Noord-Brabant). Er 

wordt gewerkt in een klein en enthousiast team. De organisatie kenmerkt zich door een 

open sfeer.  

 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

 

Inkoper / Calculator (40 uur, m/v) 
 

Functieomschrijving 

Ter ondersteuning van het huidige team zijn wij op zoek naar een Inkoper / Calculator. Je 

gaat inzicht creëren in lopende processen en een bijdrage leveren aan het optimaliseren 

hiervan. Je houdt je voornamelijk bezig met de inkoop en met het (na-) calculeren van 

producten en projecten. Maar ook andere werkzaamheden die voorkomen in het team dat 

verantwoordelijk is voor inkoop, planning en logistiek behoren tot je taken. We zoeken 

iemand die onderdeel wordt van het team en in de voorkomende werkzaamheden kan 

ondersteunen en waar nodig taken kan overnemen. 

 

Het takenpakket bestaat uit: 

 Producten en diensten inkopen tegen de beste inkoopvoorwaarden zoals prijs, kwaliteit 

en leveringstermijn. Hierover maak je afspraken met leveranciers; 

 Het in kaart brengen van het huidige inkoopbeleid; 

 Kosten reducerende maatregelen invoeren in het huidige inkoopbeleid; 

 het begeleiden van het inkoopproces, waarbij je de voortgang van de levering in de 

gaten houdt en actie onderneemt wanneer er zich problemen voordoen; 

 het administreren van de verschillende inkoopactiviteiten, zoals informatie over de 

producten die je inkoopt, leveranciers en inkoopafspraken; 

 productinformatie op orde brengen en bijhouden ten behoeve van het productieproces; 

 documenteren van informatie en inkopen ten behoeve van projecten; 

 calculatiewerkzaamheden en kostprijsberekeningen voor producten en projecten 

uitvoeren. 

 

Functie-eisen en competenties 

 HBO/WO werk en denk niveau. 

• Je bent commercieel ingesteld en hebt cijfermatig inzicht. 

• Je bent resultaat gericht en kan snel schakelen. 

• Je bent goed in onderhandelen. 

• Je bent proactief, accuraat, een teamspeler, klantgericht, analytisch en flexibel. 

• Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. Duits en Frans zijn 

een pré;  

 

Aangeboden 

Voor de functie van Inkoper / Calculator bieden wij: uitstekende arbeidsvoorwaarden; een 

uitdagende en afwisselende functie in een open, directe en informele werksfeer. 



 

Solliciteren 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV via e-mail naar Jaride 

Koolen: jkoolen@schouten-giessen.nl 

 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Niek-

Jan Schouten op tel. 0183-446368.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Onze websites: www.schouteneurope.com ; www.goodbite.nl  

 

http://www.schouteneurope.com/
http://www.goodbite.nl/

