
 

Werken in een dynamische en groeiende omgeving in de AGF-sector ? Kom dan werken bij 

Boekel AGF in ’s-Hertogenbosch! 

 

Teamleider productie / Inkoper  (m/v) 
(fulltime) 

 

Wie zijn wij: 

Wij zijn Boekel AGF, een groothandel in groente en fruit en we leveren voornamelijk aan de 

horeca. We zijn een dynamisch, snel groeiend bedrijf, met een flexibele werkinstelling. We 

hanteren daarom ook vier kernwaarden: Flexibel, Innovatief, Kwaliteit en Klantgericht.  

 

Functieomschrijving: 

Als teamleider productie / inkoper ben je bezig met zowel de inkoop, de aansturing, planning 

en coördinatie van het productieproces als het vervullen van uitvoerende taken. Je 

hoofdverantwoordelijkheden zijn het inkopen van goederen, het mede coördineren van en 

leiddinggeven aan de dagelijkse werkzaamheden in de hal, dit met betrekking tot de 

goederenstroom, verwerking van retouren en orderpicking. Hierbij is zelfstandig werken van 

belang en zelf bepalen welke activiteit prioriteit heeft.   

 

Verantwoordelijkheden: 

• Het bestellen van goederen en halffabricaten; 

• Het zoeken naar leveranciers voor de levering van delen van het te bestellen 

assortiment voor de vaste leveranciers;  

• Ontvangst en opslag van binnenkomende goederen; 

• Beoordelen van producten op de juiste kwaliteit en verpakkingsmaterialen; 

• Beheren, coderen en bewaken van voorraden; 

• Zorgen dat de gestelde marges behaald worden. 

Wat vragen wij: 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• Je hebt al ervaring als inkoper in de AGF; 

• Je ben assertief en durft te onderhandelen;  

• Je kunt secuur te werk gaan en hebt een pro-actieve houding; 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent in staat om fysiek werk te verrichten; 

Wat bieden wij:  

• Een fulltime functie; 

• Een salaris conform cao; 

• Een pensioenregeling; 

• Afwisselend werk; 

• Een team vol gezellige collega’s; 

• Een jong groeiend bedrijf met heel veel mogelijkheden; 

 

Herken jij jezelf hierin en spreek deze functie jou aan? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar personeel@boekelagf.nl 

mailto:personeel@boekelagf.nl

