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Unit Manager Vers 
Sligro Food Group 

Bedrijf 

Sligro Food Group Belgium is de Belgische tak van Sligro Food Group, een beursgenoteerde onderneming op 

Euronext Amsterdam. Hun groep bestaat uit verschillende foodservicebedrijven die zich allemaal richten op de 

professionele markt voor de etende mens in België. JAVA Foodservice is een top drie speler in de Belgische 

foodservicemarkt die zich specifiek richt op de marktsegmenten institutioneel, bedrijfscatering en een aantal 

hotelketens. Sligro-ISPC is dé horecaspecialist van A tot Z en levert innoverende en kwalitatieve food & non-food 

producten aan de gastronomische professional. 

Sligro Food Group Belgium kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een informele omgangssfeer. De 

organisatie heeft begrippen gedefinieerd als het Sligro Food Group DNA: gezond eigenwijs, samen sterk, bewust 

direct, trots vanuit passie, zorgvuldig met centen. Zij zijn een ambitieuze speler in de foodservice markt, die zich 

met JAVA tot de institutionele / zorgmarkt, en met Sligro-IPSC tot de horeca markt richt. 

www.sligrofoodgroup.be 

Functie 

Strategische People Manager met een passie voor Food 

Verantwoordelijkheden 

▪ De afdeling Inkoop en Assortimentsmanagement heeft als taak het assortiment te bepalen voor de Belgische 

markt. Het inkopen zelf gebeurt in nauwe samenspraak met de Nederlandse collega’s. 

▪ De unit manager is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de unit vers, en stuurt in die 

hoedanigheid een team aan van 6 IAM’s (inkoop en assortimentsmanager) en 4 CIA’s (commercieel inkoop 

assistenten) aan. 

▪ Hij/zij realiseert de verdere ontwikkeling en professionalisering van Sligro Food Group Belgium in nauwe 

samenwerking met de directeur IAM en de andere unit managers.   

▪ De unit manager is zelf verantwoordelijk voor enkele aankoopdossiers om de voeling met de markt te 

behouden, en werkt tevens aan duidelijk afgebakende strategische projecten. 

▪ Hij/zij implementeert category management, op basis van de klantenbehoeften en bouwt een goed leesbaar 

assortiment, voor zowel de institutionele markt (Java) als de horeca markt (Sligro-ISPC). 

▪ Bovenal is hij/zij een people manager, die voldoening haalt uit een team te coachen en te doen groeien. 

  

http://www.sligrofoodgroup.be/
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Profiel 

▪ Je beschikt minstens over een bachelorsdiploma 

▪ Je bent gepassioneerd door voeding, en hebt interesse heeft in de verschillende categorieën, zoals vlees, vis, 

AGF, diepvries, zuivel en charcuterie 

▪ Je geeft graag leiding en je beschikt over een ondernemende mindset 

▪ Je hebt een no nonsens met een hands-on mentaliteit 

▪ Je bent een echte teamplayer, maar wel ene die de lijnen kan uitzetten 

▪ Je beschikt over goede praktische kennis Office 

▪ Je bent tweetalig (N/F) 

▪ Ervaring met SAP is een plus, maar geen must 

Ons aanbod 

▪ Een veelzijdige, uitdagende job in een dynamische organisatie 

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

persoonlijke ontwikkeling 

▪ Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring en capaciteiten, inclusief een aantal 

extralegale voordelen 

Solliciteren? 

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

(+32 471 42 63 23) 

mailto:annemie.schuermans@progressio.be

