
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Kraaijeveld  

 Supply chain manager  
 
 Verbinder, klankbord en sparring partner 

 
 
Standplaats:  Maasland   
 

 
1. KRAAIJEVELD  
 
Kraaijeveld, gevestigd in Maasland,  is een sterk groeiend familiebedrijf met ruim 100 medewerkers. 
Kraaijeveld onderscheidt zich als kwalitatief hoogwaardige im- en exporteur van groente en fruit uit 
alle delen van de wereld en naar alle delen van de wereld. Haar klantengroep bevindt zich met name 
in de verwerkende industrie en gastronomie, verder neemt ook retail een steeds belangrijkere plaats 
in. Met 750 verschillende producten en wereldwijd actief, biedt Kraaijveld via nieuwe concepten en 
innovatie added value aan haar klanten en dat vereist profesioneel supply chain management. De 
cultuur is no-nonsense, open, informeel en staat voor waarden en normen. 
 
Naar de website: https://kraaijeveld.com/nl-nl 
 

 
Plaats in de organisatie 
 

 
2.  FUNCTIE 
 

De supply chain manager heeft primair de opdracht om de jaarlijks geformuleerde doelstellingen van 
de supply chain te realiseren. In nauwe samenwerking met de teamleiders is hij verantwoordelijk voor 
het efficiënt inrichten van de supply chain processen met als uitgangspunt het waarborgen van de 
kwaliteit van het product.  

De supply chain manager rapporteert aan de operationeel directeur en is lid van het management- 
team, dat onder aansturing van de algemeen directeur/DGA ook de disciplines Finance/ICT en 
commercie (e-commerce en marketing) omvat. De supply chain manager levert een essentiële bijdrage 
aan de totale organisatiedoelstelling. Hij geeft leiding aan de afdelingen planteam, interne logistiek, 
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externe logistiek en customs. Als mt-lid adviseert en informeert de supply chain manager het 
management team met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van supply chain en logistiek 
en draagt bij aan de goede onderlinge verhoudingen en komt met initiatieven ter verbetering en 
versterking van het leiderschap binnen het management team. 
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Optimaliseren afdeling: 

 Plannen, organiseren en verbeteren van alle supply chain-/logistieke processen; 

 Het behalen van efficiëntieverbeteringen m.n. door inzet van automatisering; 

 Bewaken van de afdelingsstructuur en het doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen van taken 
 en werkwijzen; 

 Zorgen voor samenhang met en tussen verschillende werkprocessen en functies binnen de 
 verkoopafdeling, gericht op het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie en het bewaken 
 hiervan; 

 Voeren van overleg met verschillende afdelingen binnen het bedrijf, met name gericht op het 
 optimaliseren van bedrijfsprocessen. 
 

Supply chain: 

 Stelt een afdelingsplan op met een duidelijke visie op de totale supply chain van Kraaijeveld en 
 praktische acties op korte en lange termijn en vertaalt dit naar het individu; 

 Het coördineren van de balans tussen de externe klantwensen en de interne logistieke 
 mogelijkheden, binnen de gestelde kaders van het commerciële en het logistieke beleid; 

 Verantwoordelijk voor de ontvangst, controle, opslag en uitgifte van goederen zodanig dat de 
 voortgang van het proces optimaal verloopt; 

 Het monitoren en beheersen van de kwaliteit, kosten en efficiëntie van logistieke processen; 

 Realiseert een efficiënt voorraadbeheer en optimaal gebruik van de logistieke ruimte; 

 Het verzorgen van tussentijdse voortgangsrapportages van de gestelde supply chain doelen op 
 het gebied van personeel, kosten en kwaliteit; 

 Begeleidt de diverse afdelingen in het ondersteunen van en samenwerken met de in- en 
 verkoopafdeling; 

 Draagt zorg voor het juiste gebruik van import-, export- en transportdocumentatie;  

 Ziet toe op naleving van voorschriften met betrekking tot kwaliteitszorgsystemen; 

 Onderhoudt het wagenpark en werkmaterieel; 

 Alle overige voorkomende werkzaamheden. 
 

Leiding geven: 

 Leidinggeven aan (en motiveren van) de afdelingen, gericht op het behalen van doelstellingen; 

 Het coachen van medewerkers en zorgen voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve 
 personele bezetting van de logistieke teams. 
 

 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

Meetpunten 

 Levert het afdelingsplan op, gebaseerd op het bedrijfsplan; 

 Realiseert en behaalt vooraf overeengekomen doelstellingen minimaal op norm (levert 
toegevoegde waarde in persoonlijk-, team- en organisatieresultaat); 

 Investeert aantoonbaar in de eigen persoonlijke ontwikkeling, middels trainingen/cursussen; 

 Levert correcte kwartaalrapportages op het gebied van de gehele supply chain; 

 Er is een positief werkklimaat aanwezig binnen de gehele organisatie (o.a. 
medewerkerstevredenheid, samenwerking, verzuim, uitstroom, voldoende instroom). 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Leiding geven aan het team:  

Stimuleert samenwerking tussen partners om gezamenlijke strategische doelstellingen te  
ontwikkelen c.q. te behalen. 

 Visie uitdragen: 
Is in staat om een visie zodanig uit te dragen dat er vertrouwen in Kraaijeveld ontstaat. 

 Organisatiebewustzijn 
Benut krachtenvelden binnen en tussen de organisaties om strategische bedrijfsdoelen te 
realiseren. 

 Marktgerichtheid (omgevingsbewustzijn) 
Is continu bezig met de betekenis van externe (nationale en internationale) ontwikkelingen voor 
de organisatie 

 Resultaatgerichtheid (is gericht op het behalen van persoonlijk en teamresultaat) 
Is gericht op het behalen van strategische doelen die een grote impact hebben op de gehele 
organisatie. 

 Stressbestendig (stresstolerantie) 
Blijft effectief in crisis situaties waarbij prestaties onder druk komen te staan.  

 Innovatie/Creativiteit 
Komt met oorspronkelijke/innovatieve ideeën in nieuwe onbekende situaties.  

Kernwaarden  

 Daadkracht: doelgericht, duidelijk, doen! 

 Verrassend: onverwacht, aanstekelijk, proactief 

 Attent: Inlevend, alert, open 

 Slim: innovatief, probleemoplossend, efficiënt 

 Hoogwaardig: top kwaliteit, professioneel, verantwoordelijk 

Kwalificaties   

 Hbo+  werk- en denkniveau, bijvoorbeeld Bedrijfskunde/logistics management. 

 Talenkennis: Engels en Duits is een pré.  

 Kennis van en affiniteit met automatisering, digitalisering en data. 

 Actuele kennis en relevante leiding gevende ervaring , bij voorkeur affiniteit met de agri 
business of vanuit internationale handel of relevante industrie. 

 Talenkennis: Engels en Duits is een pre  

 Affiniteit met normen en waarden. 

 Ervaring met borging van projecten en change management. 
 



   

 

 

 

 

 

 

6. KRAAIJEVELD BIEDT U 
 
Een pakket met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
mr. Erik Batenburg 
senior consultant regio West 
06-12479826 
 


