
Werkervaring 

Senior Inkoper 

Jean Arnaud Wijncom, Tilburg 

 
 

jun 1997 - dec 2019 

In mijn rol als Senior Inkoper bij Jean Arnaud was ik verantwoordelijk voor het totale 

inkoopproces van merkwijnen, private label wijnen en bulkwijnen t.b.v. verkoop aan 

vakhandel (wijnwin ke ls), horeca, food retail (o.a. PLUS Retail) en vliegmaatsch app ijen (KLM). 

 

 

 
Personalia 

Adres 

 

Telefoonnummer 

 

E-mailadres 

 

Geboortedatum 

 

Geslacht 

 

Nationaliteit 

 

Voor de laatstgenoemde account was ik tevens verantwoordelijk voor het verkooptraject 

(tendering/opstellen contracten/ordering). 

 
Met een goed onderhouden marktkennis zorgde ik o.a. voor de sourcing, benchmarking, 

(kost)p ri jsca lcu la tie s , contractond e rha nde linge n , toezicht op naleving van gemaakte afspraken 

en stakeholder management (+/‑ 100 leveranciers, gemiddeld 3 miljoen flessen op jaarbasis). 

 
Jean Arnaud is een Certified IFS Wine Broker (IFS=International Food Standard). 

Dit houdt in dat ook de volgende zaken tot mijn verantwoordelijkheden behoorden: het 

ops tel le n  van  p ro tocol le n vo o r de  se le c tie  van  le ve ran c ie rs , le ve ran cie rsb eoo rd el in gen , 

kwaliteitsbeheer, klachtenafhandeling en het toezicht op de naleving hiervan. 

 
Ik stuurde een collega aan op het gebied van logistiek en loonbotteling (botteling bulkwijnen). 

 

Daarnaast was ik ook betrokken bij productontwikkeling & marketing (in samenwerking met de 

afdeling verkoop). 

Burgerlijke staat 

 

Rijbewijs 

 

LinkedIn 
 

Vaardigheden 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Stakeholder management 

Onderzoekend 

Resultaatgericht 

Communicatie 

Empathisch 

Teamspeler 
 

Talen 

Engels 

Frans 

Duits 

Operationeel Inkoper 

Jean Arnaud Wijncom, Tilburg 

 
Export Medewerker 

Jean Arnaud Wijncom, Tilburg 

 
Inkoop Assistent 

Desso, Waalwijk 

 
Directiesecretaresse 

Philips Medical Systems International, Best 
 
 
 

Opleidingen 

Vinoloog 

Wijnacademie, Maarn 

 
Directiesecretaresse 

Philips Opleidingen, Eindhoven 

 
Gymnasium A 

Willem II College, Tilburg 

jan 1996 - jun 1997 
 

 
jan 1993 - jan 1996 

 

 
aug 1992 - jan 1993 

 

 
jul 1987 - aug 1992 

 
 

 
 
 

 
sep 1997 - jun 1998 

 

 
sep 1986 - jun 1987 

 
 

aug 1980 - mei 1986 


