
 

Wil jij meegroeien met onze organisatie in de tuinbouwsector? Als uitbreiding van ons team zijn 
wij op zoek naar een ambitieuze Medewerker Supply Chain met een positieve instelling.

Medewerker Supply Chain 
40 uur per week

De werkzaamheden
Bij de Van der Knaap Groep staan kwaliteit, ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel. Ook onze producten, 
processen en dienstverlening ontwikkelen in hoog tempo mee. Als Medewerker Supply Chain ben je verantwoordelijk 
voor het proces van productie tot uitlevering van kokosproducten aan onze klanten. Je hebt een prominente rol in de 
sourcing, inkoop en kwaliteitscontrole van kokosgrondstoffen en overziet het hele proces op proactieve wijze.

Je hebt veel contact met onze productielocaties in Azië en Latijns-Amerika die je regelmatig bezoekt om alle 
processen omtrent de supply chain zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het is hierbij belangrijk dat je makkelijk 
contact legt en helder communiceert. Je ziet een uitdaging in het optimaliseren en verbeteren van processen. Je 
ondersteunt de Manager Supply Chain met alle zaken omtrent het opzetten van nieuwe kokosgrondstoffenlocaties in 
onder andere Azië. Accuraat werken, snel schakelen en oplossings- en kwaliteitsgericht denken zijn hierbij essentieel.
Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst, maar je bent ook werkzaam voor de internationale locaties. 

Wij zoeken iemand die
hbo werk- en denkniveau heeft;
kennis en ervaring binnen de tuinbouwsector heeft;
enige jaren werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
communicatief vaardig, klantvriendelijk en stressbestendig is;
regelmatig wil en kan reizen.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. Een 
informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele organisatie waar 
innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige oplossingen 
voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, 
zowel nationaal als internationaal.

Sollicitaties
Ben jij de Medewerker Supply Chain die meedenkt en voldoening haalt uit hard werken binnen een team? Dan nodi-
gen wij je van harte uit om te reageren. Stuur jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via 
HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over deze functie contact op met Erwin van Deijnen via 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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