
 

Foppen en Klaas Puul zijn recent gefuseerd en hebben hun krachten 
gebundeld onder de naam ‘’Dutch Seafood Company’’. Zowel Foppen als 
Klaas Puul zijn gerenommeerde bedrijven in de verwerking van zalm, 
paling en garnalen en kennen als familiebedrijven een lange geschiedenis 
van ruim honderd jaar in de voedselverwerkingsindustrie.  

Door onze gezamenlijke kennis en ervaring toe te passen in onze 
processen, kunnen we beter inspelen op de marktwensen en -kansen en 
kunnen we onze klanten nog beter bedienen! 

 
 
Voor de locatie Volendam zoeken wij een enthousiaste  
 

Assistent Inkoper (m/v) (40 uur per week) 

 
Als assistent inkoper ondersteun je onze inkopers op het gebied van inkopen en plaatsen van (spoed-) 
bestellingen. Je bent echt een administratieve duizendpoot. Je bewaakt het inkoopproces op levertijden en 
voorraden. Je signaleert knelpunten en neemt daar actie op. Je hebt contact met leveranciers omtrent 
afwijkingen, probleemfacturen en het opvragen van levertijden, prijzen en/of kortingen. Daarnaast voer je 
administratieve taken uit zoals het aanleggen van LC (Letter of Credit), archiveren van documenten, 
factuurcontrole en betalingen. 

Dit neem jij mee 

Bij de Dutch Seafood Company zijn we op zoek naar collega’s die bij onze nieuwe onderneming passen. Je durft 
met ons de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen aan een nieuwe gezamenlijke 
bedrijfscultuur. Je neemt bepaalde ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten. Wat heb jij te 
bieden en herken jij jezelf hierin? 

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau 4 (commerciële richting); 

• Indien je relevante werkervaring opgedaan hebt als junior inkoper is dit een pré, zeker wanneer dit in 
de levensmiddelen industrie is; 

• Je hebt affiniteit met handel/commercie; 

• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je werkt zelfstandig en accuraat; 

• Je bent analytisch ingesteld en hebt een pro-actieve en flexibele houding; 

• Indien je kennis hebt van SAP is dit een pré; 

• Je bent (bij voorkeur) woonachtig in de omgeving van Zaanstreek / Amsterdam. 

Dit bieden wij 

Binnen Dutch Seafood Company kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met 
veel vrijheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, 
maar ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 
Verder hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om 
een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband. 

Je sollicitatie 

Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Dutch Seafood Company? Dan zien wij graag jouw sollicitatie 
tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar Jeroen de Boer (hr-
volendam@dutchseafoodcompany.com).  
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