
 

StarCuisine - Echt. Lekker. Eten.  

Supply Chain Manager  

Data – SAP implementatie – Procesoptimalisatie 

Aanbod 
Lekker eten en een goed salaris met een contract voor onbepaalde tijd. Jij en je team laten de planningen en 

goederenstromen optimaal op elkaar aansluiten. Je krijgt de ruimte om processen steeds verder te 

automatiseren en te verbeteren. Je werkt in een leuk en enthousiast team met ruimte voor humor. StarCuisine 

is een groeiende organisatie en zij bieden een goed salaris, pensioenopbouw, fietsplan en leuke 

personeelsuitjes!  

 

De organisatie 
StarCuisine Is de lekkerste, gezelligste én leukste maaltijdfabrikant. De cultuur van het bedrijf heeft een 

familiair karakter met een sterk mensgerichte benadering. Met 130 medewerkers maken zij 6 dagen per week 

de allerlekkerste en allerbeste maaltijden. De maaltijden liggen dagelijks vers bij bekende supermarkten en 

foodservice klanten in Nederland en België. StarCuisine staat voor kwaliteit, smaak en supervers. Het bedrijf is 

recentelijk verhuisd naar een prachtig nieuwbouw pand. StarCuisine is daarnaast partner van Bracamonte 

Convenient Kitchen en Sushi Ran.  

 

Feiten 
- 130 medewerkers in een snelgroeiende organisatie  

- Hoge kwaliteitsstandaard 

- Authentiek en Ambachtelijk werken 

- Klanten zijn Partners 

- Een prettige multiculturele werkomgeving met korte communicatielijnen 

- Standplaats: Bleiswijk 

 

De Functie 
De Supply Chain Manager geeft sturing aan het Bedrijfsbureau en bestaat uit een team van 3 medewerkers: 

een Supply Chain Planner, Coördinator Werkvoorbereider en Order Intake. De afdeling verzorgt het gehele 

proces van productie, en personeelsplanning, afroepen grondstoffen en inbedding van nieuwe artikelen. Aan 

de hand van diverse data stuur je een optimale planning teneinde de leverbetrouwbaarheid te waarborgen en 

het proces zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk te laten verlopen. Je zorgt dat de individuele taken binnen 

het bedrijfsbureau vlekkeloos door alle collega’s kunnen worden overgenomen en je stelt randvoorwaarden en 

duidelijke informatievoorzieningen naar betrokken afdelingen. Je rapporteert aan de Directie.  

 

Functieprofiel 
- HBO of WO opleiding bijvoorbeeld richting Bedrijfskunde, Logistiek Management, Supply Chain of 

vergelijkbaar. 

- Enkele jaren werkervaring in een Supply Chain omgeving bij een producerend bedrijf. 

- Je overziet consequenties en invloed op processen binnen het bedrijf. 

- Je toont leiderschap en voelt je eigenaar 

- Bevlogen: proactief, enthousiast, doortastend en schakelt snel 

 

De ideale kandidaat 
Houdt natuurlijk echt van lekker eten en heeft bij voorkeur een beetje humor. Je houdt van een goede sfeer op 

de werkvloer. Je bent een frisse energieke manager die het team van het  bedrijfsbureau aanvult en versterkt. 

Je brengt graag een andere kijk op de manier waarop iets opgelost kan worden en kunt ook goed overtuigen.  

 

Reageren 
StarCuisine heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Supply Chain Manager exclusief uitbesteed aan 

Food Recruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Ernst van Hartevelt, telefonisch bereikbaar op 06 49 

832 770. De sollicitatie kun je per e-mail sturen naar Food Recruitment, ernst@food-recruitment.nl.  

Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op StarCuisine.nl.    

mailto:ernst@food-recruitment.nl
https://starcuisine.nl/

