
 

 

 

 

 

Wil jij werken bij de grootste kantoorfruitleverancier van de Benelux binnen een jong en gemotiveerd team? Ben je 

op zoek naar een uitdagende functie in de Inkoop waar je veel verantwoordelijkheid krijgt? Dan is de functie junior 

inkoper iets voor jou! Wij groeien snel en zijn daarom per direct op zoek naar enthousiaste inkoop professional met 

een kritische blik die ons team in het centrum van Amsterdam wilt komen versterken! 

 

Als Junior inkoper assisteer je de inkoper bij  de inkoop van Food en Non Food artikelen voor alle vestigingen 

(Amsterdam, Breda en Gronsveld). In samenspraak met de inkoper pak jij projecten op om kosten te besparen en 

onze producten te verbeteren. Je werkt als junior inkoper nauw samen met de afdelingen Transport, Productie, 

Sales en met de QA Manager. Je rapporteert in deze functie rechtstreeks aan de Inkoop Manager. 

 

• Je staat volledig achter de visie van Fruitful Office en gelooft in een gezonde levensstijl 

• Je weet je goed staande te houden in hectische situaties, bent zelfverzekerd en staat open voor constructieve 

feedback 

• Je bent graag in contact met mensen, flexibel en pakt proactief kansen op om zaken te verbeteren 

 

• Afgeronde HBO opleiding met minimaal 1 jaar relevante werkervaring  

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht  

• Je bent analytisch, kunt goed plannen en je bent in staat een coordinerende rol te vervullen 

• Je bent commercieel, resultaatgericht en kunt goed samenwerken 

• Je hebt kennis van inkoopprocessen  

• Je bent administratief sterk 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Je bent woonachtig in of rondom Amsterdam  

 

• Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid 

• Fulltime functie met een aantrekkelijk salaris 

• Onbeperkt fruit op kantoor en onderdeel van een sociale onderneming! 

 

Fruitful Office is de #1 fruitleverancier voor bedrijven in de Benelux. Als specialist in het bezorgen van kantoorfruit 

voorzien wij al meer dan 2.500 bedrijven van een gezonde dosis dagelijkse vitaminen. Ons fruit is vers, lokaal en 

seizoensgebonden en bij alles wat wij doen besteden we aandacht aan duurzaamheid. Daarnaast zetten wij ons in 

voor verschillende maatschappelijke projecten zoals Ripple Africa, Emma at Work en de Voedselbank. 

 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar hr@fruitfuloffice.nl. 

 


