
Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van 
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul 
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in 
garnalen. 

 
 
 
 

Voor de afdeling Commerciële afdeling in Volendam zoeken wij een zelfstandige en ervaren: 

 

Commercieel analist (40 uur per week)  
 
De functie 
 
Als commercieel analist speel je een sleutelrol in het algehele succes van onze organisatie. Je bent 
verantwoordelijk voor analyses maken die het bedrijf ertoe aanzetten de meest efficiënte voorraad aan te 
houden, zodat de dienstverlening aan de klant op peil blijft en de behoefte aan werkkapitaal zo klein mogelijk 
blijft. Daarnaast inventariseer je de opgestelde KPI’s en bedenk je hoe deze behaald kunnen worden. Je 
onderhoudt contacten met inkoop, supply chain, verkoop en financiën om het belangrijkste aanspreekpunt te 
zijn bij voorraadprognoses en verkoopanalyses, waarbij het management wordt voorzien van de informatie die 
nodig is om de doelstellingen van het bedrijf op het gebied van werkkapitaal en voorraadbeheer te analyseren.   

 
 Daarnaast ben je verantwoordelijk voor: 

• Het analyseren van de verkopen, zowel de actuele als de verwachte. Dit doe je met een analytische blik 
op de historische en toekomstige voorraden; 

• Een vooruitziende voorraadanalyse maken met de productie van KPI’s die risico’s en kansen voor zowel 
de klantenservice als het werkkapitaal aan het licht brengen; 

• Het optimaliseren van werkkapitaalvereisten door het verstrekken van de informatie die nodig is om het 
meest efficiënte voorraadniveau te garanderen; 

• De analyse leveren die het management nodig heeft om beslissingen te nemen over voorraad en 
financiering; 

• Ervoor zorgen dat de prognoses voor de productieplanning in overeenstemming zijn met de 
voorraadvereisten; 

• Opstellen van maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse plannen voor de productievraag; 
 

Dit breng jij mee 
Je hebt een proactieve-, zelf-gemotiveerde houding met het vermogen om te multitasken en te gedijen in een 
tijdlijn-gedreven omgeving. Ook beschik je over een sterk analytisch denkvermogen en ben jij in staat om 
problemen te evalueren en op te lossen.  
 
Daarnaast beschik je over de onderstaande competenties: 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het analyseren van data en kan hierop inspelen; 

• Je hebt minimaal een universitaire opleiding; 

• Je kunt goed commercieel, oplossingsgericht en creatief denken; 

• Je hebt oog voor detail; 

• Je bent optimistisch en hebt een positieve houding; 

• Je werkt graag zowel zelfstandig als in een team; 

• Je bent computervaardig (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

• Je hebt vermogen om te werken in een snelle en veranderende omgeving; 

• Je beschikt over de juiste communicatie vaardigheden in zowel Engels als Nederlands met expertise in 

het vertalen van ingewikkelde onderwerpen naar een breder publiek. 
 

Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul 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.  

 



Je sollicitatie 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur 
je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Naomi van den Akker. 
Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op 
telefoonnummer 0299-399340. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr@klaaspuul.com

