
 

 

Wil jij groeien? Wij gaan groeien! Met als doel om het grootste, mooiste en 

meest toonaangevende agrarische groothandelsbedrijf van Nederland te 

worden. Iedere dag stellen wij de glimlach van onze klant centraal. Dit doen 

we samen met onze collega’s in Nederland en Frankrijk en wij willen hierin 

graag samenwerken met jou! 

  

STRATEGISCH INKOPER M/V (40 uur) 

 

Wie is BTN de Haas / Vital Concept: 

 

Wij zijn sinds 1925 actief in de verkoop van agrarische artikelen, dit doen wij vandaag de dag 

vanuit onze winkel in Groningen en via onze webwinkel www.btndehaas.nl. Sinds juli 2021 maken 

we deel uit van het Franse familiebedrijf Vital Concept, een agrarische groothandel werkend 

vanuit het prachtige Bretagne. Binnen ons bedrijf in Nederland werken we samen met ons team 

van 32 collega’s met als doel alle dagen de klant te voorzien van een glimlach. 

Door de krachten van beide bedrijven te bundelen willen we groeien naar de toekomst. 

 

Wat is de inhoud van de functie: 

 

 Als Strategisch inkoper bepaal je in grote lijnen hoe de inkoop van goederen binnen BTN 

plaats zal vinden. 

 Je doet geen inkopen, maar bepaalt de kaders waarbinnen wij inkopen.  

 Deze kaders of afspraken komen tot stand door onze eigen verkoopdata, voorraaddata 

en verwachtingen van verkopen aan te laten sluiten met de wens van de leverancier om 

zo tot de ideale inkoopcondities te komen. 

 Hoewel de meeste leveranciers deze afspraken naleven, ben jij de aangewezen persoon 

om eventuele fouten of verbeteringen met de leverancier te bespreken. 

 Tegen het einde van het jaar heb je een jaargesprek met de belangrijkste leveranciers, 

stel je doelen vast en verbind je hier afspraken aan. 

 Wekelijks spar je met het managementteam om het strategische inkoop en 

voorraadbeleid zo optimaal mogelijk te beheren. 

 BTN de Haas heeft een geautomatiseerd voorraadalgoritme wat schakelt op gecreëerde 

data. Gedurende het jaar controleer jij de uitkomst van het algoritme en pas jij deze waar 

nodig aan. 

 Je houdt de voorraad KPI’s omloopsnelheid en voorraad ouderdom goed in de gaten en 

maakt strategische keuzes om deze binnen de kaders te houden. 

http://www.btndehaas.nl/


 Je hebt contact met de inkopers van ons Franse moederbedrijf om samen artikelen toe te 

voegen, in te kopen en uit te sluiten. 

 Je bent binnen de vooraf gestelde kaders samen met de verkoopafdeling 

verantwoordelijk voor het bewaken van de marge. 

 

Wat kenmerkt jou: 

 

 Je bent een nuchtere doorpakker. 

 Je hebt van nature een hoge gunfactor, bent zelfverzekerd, hebt overtuigingskracht en 

durft keuzes te maken. 

 Je vindt gesprekken met collega’s aan de kantinetafel even belangrijk als gesprekken met 

leveranciers. 

 Je bent gestructureerd en georganiseerd. 

 Je kunt onderscheid maken tussen emotionele en rationele beslissingen. 

 Je hebt ambitie en probeert anderen in deze ambitie mee te nemen.  

 

Specifieke vaardigheden die je een voordeel geven: 

 

 Ervaring met Exact Globe – ERP. 

 Ervaring met Orbis - Robotic Process Automation. 

 Vergevorderde kennis van Microsoft Excel. 

 

Wat bieden we jou: 

 

- Een strategische en dynamische functie in een groeiende onderneming. 

- Een gezellig team van collega’s met als gezamenlijk doel de klant en elkaar iedere dag te 

voorzien van een glimlach. 

- Een marktconform salaris passend bij je ervaring met een premievrij pensioen. 

 

Passen de kernwoorden Groeien, Samenwerken en Glimlachen bij jou en heb je interesse in deze 

uitdagende functie binnen ons prachtige bedrijf? Stuur je sollicitatiebrief en C.V. voorzien van 

foto voor 18 maart 2022 naar onderstaand adres: 

 

BTN de Haas BV 

t.a.v. Kees Freije & Bram Stuive 

Osloweg 139      

9723 BK Groningen 

Telefoon: 050-5414311 

E-mail: K.Freije@btndehaas.nl 

mailto:K.Freije@btndehaas.nl

