
 

  

(Voor de Nederlandse vacaturetekst, scrol naar beneden.) 

Procurement Manager Vacancy (32 – 38  uur)  

Tynaarlo (Drenthe/The Netherlands) 
 
Are you an enthusiastic, experienced procurement professional who enjoys getting stuck 
into all aspects of international purchasing? De Bondt is offering an exciting, varied and 
pivotal role in which you will be involved in the full complex range of procurement activities: 
sourcing, contract negotiations, supplier management and market analysis, as well as 
supporting and managing colleagues. We are looking for a cooperating Procurement 
Manager who, together with their team, will make a fundamental contribution to our 
growth ambitions and optimise the chain, strategically, tactically and operationally. Our 
candidate will take great pleasure in sourcing the ideal products for our community of 
crafters worldwide. 
 
Due to the growth of De Bondt, the Procurement department has been expanded. Thanks to 
your expertise, the Procurement Strategy will be enhanced and implemented. You will 
monitor and supervise purchasing specifications and investment projects. You will ensure 
that purchased products and services are available on time and in optimal condition.  
 
You will source manufacturers for new crafting materials, follow trends and developments 
within the field, identify opportunities and vulnerabilities and proactively make proposals for 
managing the product range. Together with your team of 8 (5fte), you will ensure 
continuous interaction with Research & Development, Sales, Marketing & Communication, 
Logistics and Business Process Management. You are responsible for ensuring purchasing is 
attuned to demand, and that we continue to delight our customers with excellent products 
and service.  
 
You will be part of the Management Team, reporting directly to Senior Management. The 
BPM Manager will be a Senior Sparring Partner for you on all procurement related issues. 
 

Our Ideal Candidate 
You are organised, decisive, proactive, hands-on and enjoy team performance. You make 
connections easily, are open and stand firm. You are results orientated and negotiate to 
secure competitive terms, optimal quality and price. Building and maintaining a solid 
relationship with manufacturers and suppliers is important to you. You invest in this, and 
respect any existing, sometimes verbal agreements from the past. You work accurately, 
making and recording clear agreements with international manufacturers and suppliers. 
Corporate social responsibility is self-evident, and you steer purchasing in line with our 
values.  You enjoy working within teams and with different departments to optimise the 
supply chain. You solve delivery issues. You have experience in a wholesale environment 



with a webshop. You have an instinct for materials, colours and application and find it a thrill 
to identify, or have made, products that our end users will love.  
 

Role Requirements 
• Experience of situational and coaching leadership. 

• Experience interacting with different departments.  

• Strong communicator in spoken and written English language. 

• Skills in Dutch and a 3rd language are an advantage. 

• University/college level procurement qualifications, preferably NEVI 1 & 2 
supplemented. 

• Minimum 4 years' experience in a strategic procurement position either as 
purchasing consultant or for a wholesaler with a webshop. 

• Experience purchasing large volumes in an international environment.  

• Analytical skills and demonstrable experience in driving results (supply chain, KPIs, 
business analysis, driving demand, annual plans). 

• Power BI experience is an advantage. 

• Instinct for colour and appreciation of quality in craft materials. 

• Knowledge of our markets and/or an affinity with various handicrafts is a great 
advantage. Otherwise, we expect that you quickly gain this. 

 

What we offer 
We believe in the importance of being a good, fair employer. We offer attractive conditions, 
a pleasant working atmosphere with enthusiastic colleagues and ample opportunities for 
personal development and training. Once you have proven your suitability for the role, a 
permanent employment contract is on offer. A 32-hour working week is the minimum 
requirement for this position, based primarily in Tynaarlo. 
 

Who are we? 
De Bondt B.V. are leading the field in Europe as a modern wholesaler of haberdashery and 
yarn. As a trusted supplier of an almost infinite range of products, De Bondt B.V. are the one-
stop-shop for retailers in the handicraft sector. Located in Tynaarlo, with currently more 
than 80 colleagues, we are a no-nonsense family business experiencing tremendous growth. 
Our webshop covers all major brands and our own private labels, including leading brand 
Scheepjes®, which offers yarn, accessories, patterns and books. All colleagues contribute and 
collaborate, each from their own field of expertise, to innovate, develop our wide range of 
products and provide unbeatable service. To find out more, please visit www.debondtbv.nl 
and https://www.scheepjes.com/nl/  
 

And now? 
Does the Procurement Manager role at De Bondt appeal? If so, we invite you to click and 
apply by completing the online form and uploading your CV and letter of motivation in 
English. Alternatively, you may send your CV and letter to solliciteren@debondtbv.nl.  
 

https://www.scheepjes.com/nl/
mailto:solliciteren@debondtbv.nl


The closing date for applications is 23 October 2022. Fulfilling the job requirements and your 
motivation are very important to us, and the first selection will be based upon these 
elements of your application.  
  



  

Vacature Manager Procurement (32 – 38  uur)  

Tynaarlo (Drenthe) 
 
Ben jij de enthousiaste ervaren inkoper, die zich graag vastbijt in (internationale) 
inkoopvraagstukken en die van afwisseling in werkzaamheden houdt? De Bondt biedt een 
mooie spilfunctie waarin je in de volle breedte met inkoop bezig bent: van 
sourcingactiviteiten, marktanalyses, complexe inkooptrajecten, leveranciersmanagement en 
contractonderhandelingen tot het ondersteunen en aansturen van je inkoopcollega’s. 
Kortom, een meewerkend Manager Procurement die, samen met het team, een 
fundamentele bijdrage gaat leveren aan onze groeiambities, aan de optimalisatie 
(strategisch, tactisch en operationeel) binnen de keten en die veel plezier beleeft aan het 
vinden van bijzondere producten voor onze wereldwijde crafters. 
 
Vanwege de groei van De Bondt is de afdeling Procurement uitgebreid. Met behulp van jouw 
expertise wordt de inkoopstrategie verder geprofessionaliseerd en uitgevoerd. Je bewaakt 
en begeleidt inkoopspecificaties en investeringstrajecten. Je zorgt dat ingekochte producten 
en diensten tijdig en tegen optimale condities beschikbaar zijn.  
 
Je vindt fabrikanten voor nieuwe handwerkmaterialen, volgt trends en ontwikkelingen 
binnen het vakgebied, signaleert kansen en kwetsbaarheden en doet proactief voorstellen 
voor het beheersen van het assortiment. Je zorgt samen met jouw team (8 personen/5 fte) 
voor een continue interactie met de afdelingen R&D, Sales, Marketing & Communicatie, 
Logistiek en Business Process Management, zodat we onze klanten blijvend uitstekend 
bedienen én verrassen en de inkoop wordt afgestemd op de vraag.  
 
Je maakt deel uit van het MT en legt rechtstreeks verantwoording af aan de directie. 
Er is een Sr. sparringpartner voor inkoop gerelateerde zaken in de Manager Business Process 
Management.  
 

Profiel 
Je bent resultaatgericht, georganiseerd, besluitvaardig, proactief, hands-on en geniet van 
een teamprestatie. Je legt gemakkelijk contact, je bent een open boek en staat stevig in je 
schoenen. Je houdt van onderhandelen, zorgt voor scherpe condities, de juiste kwaliteit en 
prijs. Je vindt het belangrijk om een relatie met fabrikanten en leveranciers op te bouwen en 
te onderhouden. Daar investeer je in en je gaat niet voorbij aan de relatie en bestaande, 
soms mondelinge, afspraken uit het verleden. Je werkt nauwkeurig en respectvol, maakt 
duidelijke afspraken met hoofdzakelijk internationale fabrikanten en leveranciers, legt deze 
vast en bij leveringsproblemen los je ze op. 
Jij vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend en daarom stuur je 
daar waar mogelijk bij de inkoop op.  Je werkt graag samen binnen en met het team en met 
verschillende afdelingen voor de optimale supply chain. Je hebt bij voorkeur ervaring binnen 
een groothandelsomgeving mét webshop. Je vindt het een sport om producten te 



herkennen of te laten maken waar onze eindgebruikers weg van zijn! Jouw gevoel voor 
materialen, kleuren en toepassingsmogelijkheden komt hierbij uitstekend van pas! 
 
Wat breng je daarnaast mee? 

• Ervaring met situationeel leiderschap; 
• Coachend leiderschap; 
• Je bent gewend om te schakelen met de verschillende afdelingen;  
• Communicatief zeer sterk in de Engelse taal (woord en geschrift); 
• Nederlands en 3e taal is een pré; 
• Afgeronde (inkoop-)opleiding op HBO-/WO niveau, bij voorkeur aangevuld met NEVI 

1 en NEVI 2;  
• Minimaal 4 jaar ervaring in een strategische inkooppositie binnen een groothandel 

met webshop of als inkoopconsultant; 
• Ervaring met inkoop in een internationale omgeving én inkoop van grote volumes; 
• Analytisch onderlegd en aantoonbare ervaring in het sturen op resultaten (supply 

chain, kpi’s, business analyses, sturen op demand, jaarplannen); 
• Ervaring met Power BI is een pré; 
• Gevoel voor kleuren en kwaliteit van handwerkmaterialen; 
• Kennis van onze markten en/of affiniteit met diverse handwerkgebieden is meer dan 

een pré! Heb je dat niet, dan verwachten we, dat je het je snel eigen maakt. 
 

Wij bieden 
Wij vinden goed werkgeverschap heel belangrijk. We bieden een dienstverband met 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer met enthousiaste collega’s en bij 
bewezen geschiktheid een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we ook ruime 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Een 32-urige werkweek zien wij 
voor deze functie echt als minimum. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats vanuit 
Tynaarlo.  
 

Wie zijn wij? 
De Bondt B.V. is een moderne groothandel  in fournituren, wol en handwerken en is op dit 
gebied toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense familiebedrijf dat hard groeit en 
op dit moment meer dan 80 collega’s telt. We werken vanuit onze hoofdlocatie te Tynaarlo. 
Met een schier oneindig assortiment zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. 
Scheepjes® is ons eigen merk voor garen, accessoires, patronen en boeken. Alle collega´s  
leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om samen het brede palet aan producten 
te ontwikkelen, te innoveren en de beste dienstverlening te realiseren. Zie 
www.debondtbv.nl en https://www.scheepjes.com/nl/ 
 

En nu? 
Lijkt de functie van Manager Procurement bij De Bondt je op het lijf geschreven? Dan 
nodigen we je graag uit te solliciteren. Klik dan op de sollicitatiebutton, vul het formulier in 
en upload je in het  Engels geschreven cv én motivatiebrief.  
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Of stuur je brief met cv naar solliciteren@debondtbv.nl. De sluitingsdatum is 23 oktober 
2022. De gestelde functie-eisen en motivatie zijn voor ons zeer belangrijk en daar zal de 
eerste selectie op plaatsvinden. 
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