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Purchase Manager – Indirect Spend 
Crop’s 

Bedrijf 

Crop’s is een snelgroeiend familiebedrijf, actief in de diepvriessector. De drie autonome Business Units Vegetables, 

Fruits en Ready Meals realiseren geconsolideerd een omzet van meer dan €470 miljoen. Crop’s focust op private 

label in de klantensegmenten Retail, Industry, Food Service en Wholesale. Ze investeren continu in productinnovatie 

en productieautomatisatie waardoor we een betrouwbare partner zijn voor Belgische en internationale klanten. 

Vanuit het HQ in Ooigem (BE) coördineert Crop’s wereldwijd productieactiviteiten in België, Frankrijk, Spanje, 

Portugal, Polen, Servië, Marokko en Costa Rica. Duurzaamheid en milieu dragen zij als basis van hun business hoog 

in het vaandel. 

Verantwoordelijkheden 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de aankoop van verpakkingsmaterialen voor de volledige productie: van de 

printplaten, het omkarton, de folie tot en met de schaaltjes van onze gratins 

▪ Daarnaast ben je verantwoordelijk voor aankoop van transport, elektriciteit en stikstof maar evengoed voor de 

aankoop van kleinere gebruiksgoederen 

▪ Samen met interne en externe stakeholders denk je na over duurzaamheid in het aankoopbeleid en volg je 

innovaties in de verpakkingsindustrie op de voet, dit met prijs / kwaliteit verhouding in het achterhoofd 

▪ Je werkt nauw samen met de packaging coördinator, de aankopers op business unit niveau, de productie- en de 

supply chain manager 

▪ Je bouwt een relatie op met de purchase managers verantwoordelijk voor de andere sites binnen de groep om 

kennis te delen en bij te leren 

▪ Je belangrijkste KPI’s zijn het aankoopbudget, innovatie, en de SLA’s met de leveranciers 

Profiel 

▪ Je beschikt over een hoger diploma en hebt een eerste ervaring in een aankoopfunctie binnen een 

productiecontext. Ervaring met verpakkingsmateriaal is een troef 

▪ Complexiteit in de job geeft je energie, je bent flexibel en kan snel schakelen. 

▪ Je kan leveranciers beoordelen op basis van resultaten, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid 

▪ Je bent een geboren onderhandelaar met de nodige analytische vaardigheden om prijs- en marktbewegingen 

goed te begrijpen en te gebruiken in de onderhandelingen 

▪ Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels. Andere talen zijn een troef 

  



 
 

 

Erkend bureau Senior & Executive Search - Vlaanderen (VG. 1800/B) / Brussel (B-AB11.001) 

    Pagina 2 van 2 

 
 

Ons aanbod 

▪ Crop's biedt je een boeiende, autonome en gevarieerde functie aan met de mogelijkheid om te ondernemen en 

zelf accenten te leggen 

▪ Je komt terecht in een financieel gezond bedrijf in volle expansie, waar innovatie, het ontwikkelen van talenten 

en duurzaamheid centraal staan 

▪ Uiteraard staat hier een aantrekkelijk salaris tegenover, aangevuld met maaltijdcheques, groeps- en 

hospitalisatieverzekering, een 13de maand, een bedrijfswagen, 12 ADV-dagen en flexibele werktijden. 

Solliciteren? 

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

(+32 471 42 63 23) 
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