
 

  

 

Tactisch Inkoper (36-40 uur p/wk) 

Passie voor food en een sterk klantgerichte manier van werken zijn hét geheim achter het succes en 

de snelle groei van Unidex. Unidex is een familiebedrijf en importeert en exporteert een breed 

assortiment aan exotische voedingsmiddelen, variërend van kokosmelk, rijst, chilisaus, tot curry’s, 

gemberbier en frisdranken. Unidex is producent, importeur en distributeur van merken zoals VALLE 

DEL SOLE, THAI TEMPLE, AFP, LUCKY LABEL, maar ook BLUE ELEPHANT, TRS, SUPERMALT, “to name a 

few”. Het assortiment is een goede mix tussen eigen merk, private label en retail brands.  

Functieomschrijving  

Je wordt een belangrijke speler in het inkoopteam en krijgt dan ook de kans en de ruimte om samen 

met de andere inkopers het inkoopbeleid van deze snelgroeiende organisatie verder vorm te geven 

en weet deze optimaal te integreren met de andere bedrijfsprocessen. Je bent verantwoordelijk voor 

de glasheldere afspraken op het gebied van prijzen en de beschikbaarheid en tijdige levering van 

producten en bulk- en verpakkingsmaterialen. Het actueel houden van ons 

voorraadadministratiesysteem behoort eveneens tot je taken. In overleg met het inkoopteam, kies je 

voor een praktische methode om de leveranciers-/ contractendatabase te beheren en up-to-date te 

houden. Als je wil meegroeien met deze succesvolle organisatie, dan biedt deze veelzijdige functie 

jou zeker die mogelijkheid.  

Belangrijkste werkzaamheden: 

• Het ontwikkelen van plannen om de inkoopkosten te reduceren en kwaliteit en  

leveringsbetrouwbaarheid te optimaliseren, onder andere via het “sourcen” van alternatieve 

leveranciers; 

• Unidex werkt nauw samen met haar leveranciers. Je sluit raamcontracten af en volgt en 

bespreekt met hen de ontwikkelingen in de markt; 

• Je herkent vroegtijdig trends en nieuwe producten (via je eigen netwerk, internationale beurzen 

en internet); 

• Bewaken van het nakomen van afspraken inzake geplaatste orders en afroepcontracten door 

leveranciers. Je loopt daarbij altijd een stap voor op ontwikkelingen in de markt en speelt tijdig in 

op productschaarste, seizoen en belangrijke (feest)dagen;  

• Monitoren van de voorraad van de producten waarvoor je verantwoordelijk bent; 

• Actueel houden van systemen, procedures en leveranciersbestanden; 

• In nauwe samenwerking met QA, zorgen dat alle leveranciers- en ingrediënten documentatie 

conform het kwaliteitssysteem correct is gedocumenteerd; 

 

  



 

 

 

Profiel 

Succesvolle kandidaten zijn naast zelfstandig en flexibel, communicatief vaardige teamspelers. Zij 

weten draagvlak te creëren voor hun ideeën en hun omgeving enthousiast te maken. Maar bovenal 

weten zij regelmatig te verrassen met hun sterk oplossend vermogen. 

• Werkervaring als zelfstandig Tactisch Inkoper, bij voorkeur in FMCG/Food; 

• Ervaring met de inkoop van exotische vis en of diepvries is een pre; 

• Je hebt duidelijk doorgroei potentieel en de drive en motivatie om je loopbaan verder te 

ontwikkelen; 

• Je hebt een HBO werk- en/of denkniveau, aangevuld met specialistische inkoop opleidingen; 

• Je beschikt bij voorkeur over kennis van productie-, proces- en druktechnieken gericht op 

verpakkingsmaterialen; 

• Je bent communicatief sterk, je bent cultuursensitief en werkt pro-actief; 

• Gestructureerd, scherpe en doortastende onderhandelaar, energiek, creatief, denken in 

oplossingen, vertrouwen in jezelf en integer; 

• Je kennis van de Nederlandse en Engelse taal is uitstekend en je beheerst de Franse taal goed in 

woord en schrift.  

Naast een prettige werksfeer biedt Unidex B.V. goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 24 

vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband en een goed salaris dat past bij jouw werk- en 

denkniveau en ervaring. Tevens is Unidex een informele, no-nonsense organisatie: Resultaat telt, 

maar vooral ook respect voor elkaar. We doen ons uiterste best om met z’n allen onze klanten 

optimaal van dienst te zijn. 

 

Lijkt het je leuk om deze functie bij ons te vervullen? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief* en 

CV op het volgende mailadres: sander.de.vries@unidexholland.com.  
*Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.  

 


