
Sourcing Manager bij HorecaTraders  
Als Sourcing Manager geef jij vorm aan de optimalisatie van het strategische en tactische inkoopbeleid 

binnen HorecaTraders.  In deze rol kun je de huidige en toekomstige markt in kaart brengen, 

analyseren en hier een opvolging aan geven inzake de ontwikkeling en uitvoering van de 

inkoopstrategie en commodity plannen voor verschillende inkoopstromen binnen de non food horeca 

markt. De strategisch inkoper moet zich makkelijk kunnen bewegen in een commerciële en complexe 

omgeving waarbij het analyseren van interne cross-functionele behoeftes in combinatie met 

leverancierscontact centraal staat. Hierbij houd je rekening met het optimaliseren van de prijskwaliteit 

verhouding en de beheersbaarheid van leveranciersafspraken. Daarnaast behoren tot het 

takenpakket:  

• Het voorzitten en aansturen van Commodity Team overleg, waarbij je de spil bent tussen 

leveranciersbeheer en de behoefte van de business.  

• Volledige verantwoordelijkheid voor leveranciersmanagement en contractmanagement.   

• Opstellen van het jaarplan met (financiële) doelstellingen. Gedurende het jaar de voortgang op 

aantallen en omzetten monitoren en waar nodig bij te sturen om deze doelstellingen te behalen.  

Het team  

Je leert van de beste mensen. Hiërarchie kennen we niet.  
  

Wij vragen   
Je bent een volwassen commerciële en analytische Sourcing Manager met stevige en doortastende 

onderhandelingsvaardigheden die door middel van strategisch inzicht en managementvaardigheden, 

de toegevoegde waarde in de relatie met de leverancier kan vinden. Je combineert conceptueel 

denkvermogen met een proactieve houding en een 'hands-on mentaliteit' om de rol van behendige 

stakeholder manager te kunnen vervullen die uiteenlopende belangen kan wegen én verenigen. 

Daarnaast beschik je over de volgende kenmerken:   

• Een afgeronde universitaire opleiding   

• 5+ jaar ervaring op het gebied van Inkoop op senior niveau  

• Je voelt je op je gemak aan de onderhandelingstafel, opereert zakelijk en stabiel en je bent overtuigend 

in je communicatie.  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden  

• Hoge mate van zelfstandigheid en sterk verantwoordelijkheidsgevoel   Cijfermatig inzicht en 

analytisch vermogen  

    

  

 

  
  

  



  

 

Wij bieden   
Als Sourcing Manager ga je aan de slag in een zelfstandige functie waarbij je een grote bijdrage kunt 

leveren aan de totale dienstverlening en een volwaardig onderdeel bent van de business. Daarnaast 

bieden we je:  

• Een goed salaris, een maandelijkse variabele beloning  

• Een grote mate van vrijheid waarin je de ruimte krijgt om volledig zelfstandig te opereren  

• Een grote diversiteit aan taken, omdat je zowel strategische, operationele als 

managementwerkzaamheden verricht.  

Standplaats & Contactinformatie   
We nodigen je graag uit om te solliciteren voor deze vacature. Vertel ons waarom jij voor 
HorecaTraders wilt werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Daarnaast 
ontvangen wij uiteraard graag jouw CV. Je kunt mailen naar info@horecatraders.com T.a.v. HRM.  
 
HorecaTraders Nederland 
Stationsplein 99, kantoor 170 
1703 WE te Heerhugowaard 
072 72 02253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
  


