
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een ondernemende professional met 

een commerciële drive voor de functie van  

Projectcoördinator Inkoop. Binnen een succesvol en 

ondernemend familiebedrijf help je mee met het bouwen 

van de merken Old Amsterdam, Maaslander en Trenta. In 

deze brede rol sta je in direct contact met leveranciers en 

diverse afdelingen binnen Westland, waardoor je je niet 

alleen in de diepte, maar ook in de breedte kunt 

ontwikkelen. In een projectmatige rol ben je betrokken bij 

diverse stadia van het innovatieproces.  

 

Westland Kaas 

Al ruim 80 jaar is Westland Kaas een vertrouwde naam op 

de wereldwijde kaasmarkt. De Hollandse handelsgeest heeft 

de merken Old Amsterdam, Maaslander en Trenta ver 

gebracht. Westland Kaas staat voor: Ondernemend, 

Betrokken en Open. Met expertise van kaas en de 

kaasmarkt speelt Westland Kaas precies in op de vraag van 

mensen naar een gezond, verrassend en vernieuwend 

product. Westland Kaas richt zich volledig op Marketing, 

Sales en Research & Development. Zorgvuldig 

geselecteerde partners verzorgen de productie en het 

verpakken van de kazen. Als ondernemend familiebedrijf 

won Westland Kaas in 2014 de ‘Familiebedrijven award 
2014’. Door de platte structuur kan Westland Kaas B.V. alert 

en innovatief inspelen op ontwikkelingen en trends in de 

markt. De organisatie wordt gekenmerkt door een informele 

cultuur en een moderne dynamische werkomgeving waarin 

ruimte is voor eigen inbreng en initiatief. Medewerkers 

krijgen in een vroeg stadium een grote mate van 

verantwoordelijkheid. 

 

Waarom is dit interessant? 

Deze functie is bij uitstek interessant voor iemand die 

ervaring heeft als consultant/projectmanager inkoop of een 

start heeft gemaakt in een commerciële rol in de FMCG. Je 

bent op zoek naar een ondernemende omgeving waarin je 

projectmatig bezig kunt zijn, kunt optreden als 

sparringpartner en je in de breedte kunt ontwikkelen.  

Vanuit een positieve grondhouding ben je in staat om het 

assortimentsportfolio vanaf grondstof tot aan eind verpakt 

product te beheren en te managen. Je bent daarnaast 

verantwoordelijk voor het relatiemanagement met de 

leveranciers. Je schuwt de operatie niet en zorgt vanuit je 

rol voor een optimaal inkoopproces.  

 

Wat ga je doen? 

• Fungeren als schakel tussen Commercie & Supply 

Chain organisatie bij keuze van product en 

verpakking; 

• Deelname in multidisciplinaire project teams 

vanuit jouw rol als Projectcoördinator Inkoop; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bewerkstelligen van optimale inkoop condities 

door gedegen marktonderzoek en onderhandeling; 

• Onderhouden en managen van contacten met 

leveranciers betreffende; prijsafspraken, 

assortiment, kostenoptimalisatie en projecten; 

• Meedenken over efficiencyverbetering; 

• Ondersteuning bieden aan de Strategisch Inkoper 

t.a.v. analyses, prijslijsten en diverse ad hoc 

projecten; 

• Ondersteuning bieden aan Marketing voor het 

verkrijgen van juiste artwork specificaties; 

• Verrichten van marktonderzoek en bijhouden van 

ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie zoeken wij? 

• Je bent toe aan een tweede of derde carrièrestap; 

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding; 

• Je hebt affiniteit met FMCG en/of kennis van de 

retail sector; 

• Je hebt ervaring met projectmatige 

werkzaamheden; 

• Je hebt een commerciële drive en bent strategisch 

en analytisch sterk; 

• Je hebt een ‘Can do mentaliteit’; 
• Je bent een netwerker en weet relaties te 

onderhouden; 

• Je bent eager en nieuwsgierig. 

 

 

Informatie 

De search en selectie voor deze functie is exclusief 

uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld Executive Search. 

Voor meer informatie over de functie en Westland Kaas 

(www.westlandkaas.nl) kun je contact opnemen met Naomi 

Linder of Arjen Breedveld. Richt jouw CV, bij voorkeur per 

e-mail, info@drbgroep.nl, aan Dicke Röell Breedveld 

Executive Search. www.drbgroep.nl T +31 (0) 70-3617009.   

Werken voor een innovatief familiebedrijf in 

een brede rol: 

 

Projectcoördinator Inkoop  

 

mailto:info@drbgroep.nl
http://www.drbgroep.nl/

