
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse en vriesverse vis. Onze 
grootste afnemers zijn de top retailers in Nederland, België, Duitsland en Zweden. Deze positie hebben we weten te 
verwerven door het excelleren in het aanbieden van private label oplossingen, waarbij we voor die retailers in staat zijn 
onderscheidend vermogen te creëren op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Om onze groeiambities kracht 
bij te zetten zijn wij momenteel op zoek naar een 

 

Junior Purchase Manager 
(groeifunctie) 

 
Als Junior Purchase Manager fungeer je als spin in het web en ben je een continue schakel tussen Sourcing, 
Sales en Supply Chain, ondersteun je de Manager Strategic Sourcing en Sourcing Managers en ben je 
verantwoordelijk voor de opvolging van inkoopadviezen van Sales en Supply Chain. 
Lees meer over onze organisatie op www.anovaseafood.nl  
 
Taken 

• Inkopen van visproducten bij bestaande leveranciers i.o.m. Manager Strategic Sourcing/Sourcing 
Manager 

• Offertes opvragen en opvolgen van supplier agreements 
• Fungeren als eerste aanspreekpunt intern en extern m.b.t. bestaande leveranciers en product 

gerelateerde vragen 
• Marktinformatie delen met en het adviseren van de organisatie 
• Toezien op naleving van de gemaakte afspraken en bij geconstateerde afwijkingen de betrokkenen 

informeren 
• Uitvoeren van administratieve sourcing taken voor zowel onze diepvries als chilled produkten 

 
Profiel 
Als onze ideale kandidaat ben je een pro-actieve sterke persoonlijkheid die commercieel gedreven is en in staat 
is structuur aan te brengen. Daarnaast  vinden wij analytische- en onderhandelingsvaardigheden cruciaal. Om 
succesvol te kunnen zijn is het van belang dat je relatiegericht bent en in staat bent om te gaan met 
verschillende culturen. Wij zoeken iemand die functioneert op HBO of academisch niveau maar hands-on is in 
zijn handelen, met minimaal 1 jaar relevante ervaring bij voorkeur in de FMCG branche en een uitstekende 
beheersing van de Engelse taal.  
 
 
Wij bieden naast een marktconform salaris, ontwikkelingsmogelijkheden, een prettige werksfeer en een 
werkomgeving waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. 

Datum publicatie vacature:  31 augustus 2017 

Interesse?  

http://www.anovaseafood.nl/


 

 

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een 
motivatiebrief met C.V. per e-mail naar: rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-
7502007/06-51030158  
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 
 
 
 


