Word jij onze nieuwe..
--------------------------------------------------------------------Vitacress Real heeft de ambitie om dé kruidenspecialist van Europa te worden. Met ons jonge en sterk
groeiende bedrijf is het onze missie om mensen te laten genieten van eten met natuurlijke smaakmakers.
Op meerdere internationale locaties worden jaarrond kruiden geteeld, om op deze manier te zorgen dat
we het gehele jaar een constante kwaliteit kunnen bieden. Wij telen graag op plekken waar het product op
de meest natuurlijke en duurzame wijze groeit. Daarom telen we onder andere in Nederland, Duitsland,
Engeland, Spanje, Italië, Portugal en Kenia .
Op de vestiging in Venlo worden deze vers geteelde kruiden vervolgens verpakt voor de Europese
afzetmarkt en de internationale consument. Je wordt besmet met de passie voor het product.
Head of Sourcing, QESH & Innovation, Ranjen “Ik vind het heerlijk om met kruiden te mogen werken en de
relaties te mogen onderhouden met onze telers om continu voorop te blijven lopen en zo uiteindelijk de
natuurlijke smaakmakers te creëren die heel veel mensen gelukkig maken.”
De internationale functie kent onderstaande kerntaken:
• Onderhouden en opbouwen van duurzame en intensieve relaties met onze kruidenleveranciers,
c.q. telers.
• Verantwoordelijk voor de sourcing en prijsonderhandelingen van onze kruiden.
• Verkennen van de internationale leveranciersmarkt, selecteren van leveranciers, leverings- en
inkoopcondities en het afsluiten van contracten.
• De kwaliteit van de kruiden bespreken met de telers n.a.v. input vanuit de eigen organisatie.
• Beheer van het telersbestand (wholesale / retail / fresh cut) op dagelijkse en lange termijn, omdat
de relatie met de klant essentieel is om waarde in de keten te brengen en toekomstige activiteiten
veilig te stellen.
• Samen met Vitacress Real collega’s betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en
innovaties op het gebied van verpakkingen of teeltmethodes.
• Het opstellen van een strategisch en tactisch plan op het gebied van sourcing.
• Je bent verantwoordelijk voor de wereldwijde toevoer van verse kruiden (o.a. planning en
voorraadbeheer i.s.m. onze afdeling Supply Chain).
• Door kennis en het analyseren van data lever je een belangrijke bijdrage in de kennisorganisatie en
gaat vanuit hier actiegericht te werk.
• Als Sourcing & Purchase Coordinator ben je een verbinder met een “business development mind”.
Smaakmakers voor deze vacature
Je krijgt de kans om te reizen, onze teeltlocaties te bezoeken en staat in contact met onze collega's en
leveranciers over de hele wereld. Bij Vitacress Real geloven we in ieders talent waardoor er veel ruimte is
voor initiatief en vrijheid voor de eigen invulling van de functie.
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Hoe jij zorgt dat jij de beste bent in je vak:
• Vloeiend Engels spreekt. Andere talen zijn een pré.
• Bereid te reizen, ca. 20%.
• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel en zelfredzaamheid.
• Analyserend, in staat om op een beknopte manier resultaten en ideeën overtuigd over te brengen.
• Veerkrachtig en weet om te gaan met deadlines.
• Staande houdend in een dynamische omgeving.
• Graag op ontdekking gaat buiten kantoor en van internationale reizen en culturen houdt, zowel
privé als zakelijk.
Voor deze functie zoeken wij een Sourcing & Purchase Coordinator die:
• Een Bachelor/Master heeft afgerond.
• Bij voorkeur ervaring heeft binnen de food/agri branche.
• Ervaring heeft met inkoop en sourcing.
• Strategisch en analyserend kan denken.
• Sterke commerciële en communicatie vaardigheden heeft.
• Proactief is, altijd kansen ziet en dus flexibel is.
• Een multiculturele mind-set heeft.
• Zowel in team als zelfstandig functioneert.
• Zich staande weet te houden in een dynamische omgeving.
Kom jij ons dreamteam versterken? Dan krijg jij van ons:
• Een toffe werkomgeving met gedreven collega’s die elkaar naar een hoger niveau willen brengen.
Je wordt opgenomen in een kennisorganisatie die groeit en die beleving en kwaliteit centraal stelt.
• Munt, tijm, rozemarijn (of ieder ander kruid), zoveel als je wil!
• Dagelijks vers fruit en soep in ons eigen ‘Greenhouse Café’.
• Ongekend goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Ons team
bestaat uit mensen die het maximale uit zichzelf en teamgenoten willen halen.
• Een auto van de zaak.
• Een vergoeding voor je oude dag.
Je werkplek is ingericht, vliegtickets liggen klaar, je 2 bureauschermen en de trapfiets onder tafel staan
klaar, de verse soep wordt gekookt en het zomers fruit is rijp om gegeten te worden.
Wij kijken uit naar je cv! Mocht je nog twijfelen of heb je vragen wat deze functie zo tof maakt? Bel dan
gerust. Voor een kijkje in onze organisatie verwijzen we je naar onze website die zeker de moeite waard is
om te bekijken.
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