
 
 

 
Klaas Puul B.V. is al bijna 50 jaar één van de toonaangevende leveranciers van Noordzee garnalen, tropische 
garnalen en traditioneel gerookte zalm met zeven vestigingen verspreid over Europa en Afrika (Marokko), 
meer dan 3000 medewerkers en een omzet van meer dan 170 miljoen. Klaas Puul heeft het hele productie- 
en verwerkingsproces in handen. De komende jaren zal gewerkt worden aan de groei van Klaas Puul, onder 
meer via investeringen in internationale marketing & verkoop, productontwikkeling en productietechnologie 
en -capaciteit, waaronder een nieuwe productielocatie en hoofdkantoor in Volendam als ook uitbreiding van 
de bestaande capaciteit in Edam.  
 
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een: 

 
Key-user SAP (MM/WM/PP) 

De functie:  

 Initiëren en begeleiden van verbetertrajecten aangaande de logistieke en productie gerelateerde 
bedrijfsprocessen;  

 Verantwoordelijk voor het testen en accorderen van nieuwe - of aanpassing op bestaande 
functionaliteit;  

 Opstellen van werkinstructies en opleiden van nieuwe medewerkers;  

 1ste lijns helpdesk bij vragen uit de organisatie;  

 Ondersteunen en adviseren van het management;  

 Opstellen en verzorgen van diverse analyses aangaande onze productieprocessen;  

 Opstellen en volgen van KPI’s;  

 Contact onderhouden met de overige bedrijfsdisciplines om kostenallocaties en rapportages te 
optimaliseren;  

 Onderhouden van stamdata.  
 

Het profiel:  

 Relevante HBO-opleiding;  

 Ruime werkervaring in een soortgelijke functie in een productieomgeving;  

 Kennis van en ervaring met SAP (MM/WM/PP) en Microsoft Office vereist;  

 Punctueel, nauwgezet en zelfstandig;  

 Goede communicatieve vaardigheden. 
 

Wat bieden wij:  

 Prettige internationale werksfeer binnen een informele, persoonlijke en dynamische werkomgeving;  

 In eerste instantie contract voor bepaalde tijd;  

 Fulltime dienstverband, goede salariëring en arbeidsvoorwaarden;  

 Doorgroeimogelijkheden;  

 Een enthousiast team van collega’s.  
 
Heeft u interesse in bovenstaande functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien van uw CV naar: Klaas Puul 
B.V., afdeling Personeelszaken, Postbus 231, 1130 AE Volendam of per e-mail: pz@klaaspuul.com.  
 
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken (tel.nr. 
0299-399342). 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.    
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