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Johma Salades is marktleider in Nederland en als één van de zes bedrijven van Salad Signature volop in 
ontwikkeling. Dat maakt dat het een uitdagende onderneming is om voor te werken. Belangrijk punt daarbij is 
een prettige werkomgeving waarin resultaat en werkplezier hand in hand gaan. 
 
Inkoop bij Johma 
De afdeling inkoop is gericht op een breed spectrum aan grondstoffen en verpakkingen ten behoeve van ons 
primaire proces: het bereiden van de allerlekkerste salades. We begeven ons op zowel de lokale als de 
wereldmarkt en bewegen dagelijks in de dynamiek die dat met zich meebrengt.  
 
Wat houdt de functie in? 
 De functie richt zich enerzijds op het ondersteunen van de inkopers bij de initiële inkoop en anderzijds op 

het zelfstandig inkopen van grondstoffen en verpakkingen. 
 Daarnaast behoort ook het beheer van inkooprapportages en grondstofspecificaties tot je takenpakket. 
 Je rapporteert aan de Chief Operating Officer en je standplaats is Losser, waarbij af en toe ook je support 

wordt gevraagd voor de andere bedrijven van Salad Signature. 
 Er zijn mogelijkheden tot doorgroei naar de functie van inkoper/leadbuyer met het zelfstandig managen 

van grotere inkoopcategorieën binnen Salad Signature. 
 
Taken & verantwoordelijkheden: 
 Je ondersteunt het initiële inkoopproces door samen met de inkopers en de afdelingen NPD/QA te 

zorgen voor de benodigde specificaties, het aanvragen van offertes, het selecteren van bestaande en 
potentiële leveranciers en het maken van logistieke afspraken; 

 Je beheert en onderhoudt specificaties en inkooprapportages op het gebied van leveranciersomzet, 
forecast en marktontwikkelingen; 

 Je beheert en bewaakt de leverancierscontracten en zorgt voor verbetering van de leveranciersprestatie 
op het gebied van on time/in full levering en kwaliteit; 

 Je handelt leveranciersklachten en afwijkende facturen af; 
 Je biedt ondersteuning aan de afdeling grondstofplanning en bent het aanspreekpunt voor operationele 

vragen vanuit de organisatie.  
 
Wat vragen wij van je? 
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste en gedreven kandidaat met de volgende vaardigheden en 
eigenschappen: 
 Een afgeronde HBO opleiding, eventueel aangevuld met Nevi en/of OVK; 
 Het beheersen van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; 
 Je bent flexibel en initiatiefrijk en hebt een natuurlijke drive om zaken te verbeteren; 
 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en ambieert een doorgroei naar de rol van 

inkoper/leadbuyer binnen Salad Signature.  
 Enkele jaren ervaring in inkoop/bedrijfsbureau een pre is. 
 
Wat bieden we je? 
We bieden een leuke en afwisselende baan binnen een snel groeiende, informele en ondernemende 
organisatie met veel vrijheid in werk(tijden) en invulling van de functie. Daarnaast bieden wij uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Hoe kun je solliciteren? 
Spreekt deze functie bij Johma je aan, stuur dan je motivatie met cv naar: hr@johma.nl. Wil je eerst meer 
informatie, dan kun je contact opnemen met Age Posthuma, Chief Operating Officer, telefoon 06 1420 6000. 
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