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Dit is dé baan voor jou als je houdt van onderhandelen, organiseren, een goede teamplayer bent en 
interesse hebt in voorraadbeheer. Ben jij degene op wie we kunnen bouwen? 
 
 
Bij Bonfait B.V. bereiden we dagelijks verse maaltijden en salades voor supermarkten en food-service, voor 
klanten in Nederland en andere Europese landen. Ca. 200 betrokken collega’s, met passie voor lekker eten 
en gevoel voor kwaliteit, bereiden samen een gevarieerd aanbod aan pure maaltijden waar je blij van 
wordt. In de basis wordt op traditionele wijze gekookt, waardoor de pure smaak behouden blijft en we 
geen kunstmatige hulpstoffen hoeven te gebruiken. Daaromheen verlopen diverse processen 
geautomatiseerd en gestandaardiseerd, om dagelijks zoveel mogelijk klanten met een constante goede 
kwaliteit te kunnen bedienen. Sinds 25 januari 2021 maakt Bonfait als zelfstandige werkmaatschappij, 
onderdeel uit van de Van Loon Group. Wij zoeken een gedreven en enthousiaste: 
 
 

Inkoper  
 

 
 

Wat ga je doen? 
 
Je bent verantwoordelijk samen met de inkoopmanager voor het inkoopbeleid van diverse inkoop-
pakketten. Je adviseert het management over je inkoopstrategie. Je onderhandeld en sluit (raam) 
contracten af en legt dit vast in het ERP systeem. Je volgt op basis van de verkoopforecast de ontwikkeling 
van ons inkoopbudget.  
Je zoekt samen met je collega’s van productontwikkeling, QA en productie naar nieuwe mogelijkheden en 
oplossing m.b.t. de in te kopen materialen bij bestaande en nieuwe leveranciers 
Het onderhouden van contacten en het schakelen tussen diverse afdelingen gaat je gemakkelijk af. 
Daarnaast ben je onderdeel van diverse overleggen, werkgroepen en projecten.  
Je rapporteert rechtstreeks aan de Inkoop Manager. 
 
 
Dan bieden wij jou: 

• Een interessante, afwisselende fulltime functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

• Enthousiast team binnen een informele organisatie, met passie voor hun producten 

• Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en is volgens CAO Gemaksvoeding.  

• 25 vakantiedagen + 15 atv dagen per jaar en de mogelijkheid tot het bijkopen van extra 
vakantiedagen. 

• 8% vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering, 

• Goede pensioenvoorziening, collectiviteitskorting bij verzekeringen en personeelskorting op onze 
producten 

 
Om Inkoper te worden heb jij: 
 

• Afgeronde opleiding richting HBO opleiding commercieel/bedrijfskundig richting.  

• Ervaring met inkopen, voorraadbeheer en ERP systemen, bij voorkeur SAP. 
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• Kennis of aantoonbare affiniteit met voedingsmiddelen. 

• Besluitvaardigheid en het talent om goed te plannen en organiseren; 

• Klantgericht, communicatief en resultaatgericht; 

• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. 
 
 

Enthousiast? Reageer en mis deze uitdaging niet! 
 
Wij zijn ook razend benieuwd naar wie jij bent. Geef ons goede redenen waarom wij jou niet mogen 
missen. Stuur die aangevuld met je CV voor 10 juli naar hrm@bonfait.nl t.a.v. Chantal Lang. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Maarten Kistemaker, Inkoopmanager, 06-12186323. 
 
We hopen je snel te mogen uitnodigen voor een kennismaking bij Bonfait! Wij verzorgen dan graag een 
uitgebreide rondleiding, zodat jij een duidelijk beeld krijgt over de functie én ons. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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