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Category Manager 
4 functies, 1 per categorie: 

Food-Specerijen-Drank-Zuivel 
Sligro ISPC Belgium 

Bedrijf 

Word jij het nieuwe gezicht van Sligro ISPC Belgium? 

Sligro ISPC Belgium schiet uit de startblokken. En dat opent heel wat nieuwe mogelijkheden. Voor de Belgische 

horeca en foodservicemarkt , maar ook voor jouw carrière. Want ze kijken vol vertrouwen vooruit, gedreven 

door ruime expertise, een sterk netwerk en vooral veel passie.  

Vandaag bestaat de groep uit bedrijven die toonaangevend zijn in de foodservicemarkt. Sligro ISPC richt zich 

op de institutionele markt, bedrijfscatering en hotelketens en is dé totaalspecialist in kwalitatieve food & non 

foodproducten voor de horecaprofessional. 

Functie 

Het gaat hier over 4 functies, 1 per categorie: 

Food 

Specerijen 

Drank 

Zuivel 

In deze functie is het van belang dat je proactief op zoek gaat naar het juiste assortiment dat aansluit bij de 

wensen van de klant. Je draagt hierbij zorg voor het optimaal inkopen en managen van een bepaalde 

productgroep. 

Verantwoordelijkheden 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het inkopen, selecteren en managen van jouw assortiment en leveranciers 

▪ Je bepaalt inkoopcondities en verkoopprijzen binnen Foodservice. Hiermee zorg je tevens voor het 

realiseren van omzet- en margedoelstellingen 

▪ Je bedenkt promotionele activiteiten en bent voor jouw assortiment verantwoordelijk voor de juiste pricing, 

marge en actiemechanisme van de artikelen in de folder 

▪ Je bent de regisseur van je leveranciersbestand en zorgt ervoor dat leveranciers het belang van 

datakwaliteit goed begrijpen om gezamenlijk invulling te geven aan de online ambities 

▪ Je inventariseert en analyseert gegevens zoals omzet, marge, concurrentie, assortiment en leveranciers 

m.b.t. de eigen productgroepen 

▪ Je onderhoudt een goede samenwerking met jouw leveranciers en voert zelfstandig jaargesprekken 

▪ Je denkt proactief mee over potentiele projecten ter verbetering van processen binnen Sligro Food Group 

België 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eigen merken binnen de categorie 

▪ Je rapporteert aan de unitmanager  

▪ Je bent gepassioneerd door zowel A-merken als private label 
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Profiel 

▪ Zij zoeken iemand met een bachelor- of universitaire opleiding, liefst in economie of marketing. Je hebt 

minimaal 3-5 jaar inkoopervaring en hebt een goed gevoel bij trends en ontwikkelingen in de markt. Je 

bent energiek en het onderhandelen zit in je DNA. Je bent een stevige gesprekspartner en hebt vanuit je 

ervaring het nodige haar op je tanden. Continu verbeteren, resultaatgerichtheid en het nemen van 

eigenaarschap zijn kwaliteiten waar wij naar op zoek zijn.   

▪ Je bent een sterke, betrouwbare onderhandelaar 

▪ Je neemt initiatief 

▪ Je bent resultaatgericht 

▪ Je denkt probleemoplossend 

▪ Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan goed netwerken 

▪ Je bent analytisch en werkt graag met cijfers 

Ons aanbod 

▪ Een veelzijdige, uitdagende job in een dynamische organisatie met toekomstperspectieven 

▪ Een prettige werkomgeving met korte communicatielijnen, waar ruimte is voor eigen inbreng, initiatief en 

persoonlijke ontwikkeling 

▪ Een aantrekkelijk startsalaris in verhouding tot je ervaring en je capaciteiten, inclusief een ruim pakket 

extralegale voordelen 

Solliciteren? 

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be 

(+32 471 42 63 23) 
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