Delinuts en noten zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Delinuts is echter veel meer dan
alleen noten. Het bedrijf is naast noten ook dé specialist op het gebied van pinda’s, zuidvruchten en
rijstcrackers. Vanuit deze expertise is het assortiment uitgebreid met diverse aanverwante artikelen,
zoals zaden en pitten, chocoladeproducten, gedroogd fruit en groente- en fruitchips. Van over de
hele wereld worden de allerlekkerste producten geïmporteerd, met uiterste zorg geselecteerd en
onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Delinuts is gecertificeerd volgens ISO 22000, BRC, IFS
en SKAL.
De meeste klanten van Delinuts zijn actief in de foodservice, speciaalzaken, ambulante handel of
retail branche. Naast het grote aantal klanten in Nederland en België, wordt ook geëxporteerd naar
klanten in bijvoorbeeld Scandinavië, Duitsland en Frankrijk. Delinuts is hard op weg een modern
notenbedrijf te worden. Daarvoor zijn veranderingen in gang gezet en een belangrijke daarvan is het
investeren in de inkoop functie. In aansluiting daarop zoeken wij ter versterking van onze organisatie
een geschikte kandidaat voor de vacature van:
Senior Inkoper / Trader 40 uur
De functie
De Senior Inkoper / Trader bij Delinuts levert een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de groei
van Delinuts. We zijn op zoek naar iemand die verder gaat dan het bestellen en afroepen van de
benodigde volumes voor Verkoop en het ad-hoc invullen van klant specifieke verzoeken. Als Senior
Inkoper / Trader ben je in staat sterkere en grotere posities in te nemen bij het inkopen van
verschillende notensoorten door bijvoorbeeld dichter bij de bron in te kopen, betere
marktinformatie te vergaren en grotere volumes dan de eigen directe behoefte vast te leggen.
Hierdoor kan Delinuts een sterker inkoopboek creëren en van daaruit meer en grotere winstgevende
verkopen realiseren. De kwaliteit van de inkoop dient verder versterkt te worden door te
onderscheiden met Bio en Duurzaamheid.
Wij zoeken een actieve, stressbestendige en zelfstandige doener die het lef en de drive heeft om
onze doelstellingen samen te realiseren. Je maakt deel uit van een enthousiast team binnen een
ambitieuze handelsorganisatie en bent het gewend om als spil tussen diverse afdelingen te bewegen.
Taken en verantwoordelijkheden
- Formuleren van een visie op de markt voor noten, zuidvruchten en rijstcrackers
- Ontwikkelen van een inkoopstrategie gericht op versnelde groei van omzet en marge
- Verantwoordelijk voor de marge resultaten van ingekochte partijen
- Leiding geven aan het inkoopteam, op dit moment 2 personen
- In samenwerking met Marketing sourcen van nieuwe producten
- Stimuleren van Verkoop en gezamenlijk acties ontwikkelen

Functie-eisen
- HBO of WO opleiding relevant voor de functie
- Minimaal 10 jaar relevante ervaring, bij uitstek in de handel van noten en zuidvruchten
- Uitstekende commerçant, goed in onderhandelen en handig in deals sluiten
- Zelfvertrouwen, overtuigend, pragmatisch, finisher
- Ruime ervaring met MS Office en Navision
- Woonachting op maximaal 1 uur reistijd van Delinuts in Ede
- Goede beheersing van Engels en Duits
Aanbod
-

Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle
onderneming en professionele organisatie om trots op te zijn

-

Een goed salaris en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

-

Onze locatie is gevestigd in Ede, GLD

Spreekt jou dit aan? Stuur dan voor 25 maart as. je cv mét motivatiebrief naar Bettina van
Binsbergen, vacature@delinuts.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

