
 

Manager Sustainability 

 
Bedrijfsinformatie 
Koninklijke de Kuyper is ’s werelds grootste leverancier van vermaarde cocktail 
likeuren en een bekend producent van likeuren, gin, jenevers en advocaat. Een sterk 
merkenbeleid, een kwalitatief hoogwaardig assortiment en een professioneel 
internationaal distributie netwerk vormen de basis voor een innovatieve en 
succesvolle marktbenadering. De producten worden geproduceerd in Nederland en 
geëxporteerd naar ruim 100 landen. De bedrijfscultuur is professioneel ,ondernemend, 
informeel en internationaal georiënteerd.  
Voor meer informatie over de organisatie zie www.dekuyper.com. 
 
Functiebeschrijving   
Heb je een passie voor duurzaamheid en circulariteit? Kun jij een gemotiveerde 
organisatie verder meenemen in deze fascinerende wereld en met concrete 
actieplannen en heldere KPI’s duurzaamheid en circulariteit gezamenlijk permanent 
op de kaart zetten?  Welkom ! Dan maken wij graag kennis met je! 
Je krijgt daarbij veel vrijheid en zelfstandigheid om te laten zien wat je waard bent.  
Je rapporteert rechtstreeks aan een lid van het leadershipteam (LT) en met een 
solide dotted line naar de CEO. Je geeft leiding aan een medewerker duurzaamheid. 

 
De kern van je verantwoordelijkheden en taken: 
• Proactief bijdragen aan het bevorderen van de duurzaamheid 

en circulariteit binnen de gehele organisatie, inclusief de 
verschillende processen (zoals productie,logistiek en commercie) 

• Je brengt de behoeften in kaart van alle stakeholders (inclusief klanten, 
consumenten, distributeurs en overheden) op het gebied van 
duurzaamheid. Je consolideert en verbindt deze met de (toekomstige) 
mogelijkheden binnen De Kuyper. 

• Je brengt samenwerking tot stand met externe partijen om de 
duurzaamheiddoelstellingen te behalen. Regelmatige verslaglegging 
over de voortgang en prestaties op het gebied van duurzaamheid 
wordt uitgebracht en geëvalueerd. Je zorgt dat De Kuyper voldoet aan 
de (toekomstige) CSRD richtlijnen. 

• Je volgt de duurzaamheidontwikkelingen in de wereld en bent up-to-date op 
gebied van wetgeving en mogelijkheden en zorgt voor een goede 
vertaalslag naar de interne organisatie. 

• Je kijkt goed naar de best practices in andere bedrijven en vertaalt dit 
naar een goede benchmark voor De Kuyper. 

• En…jij bent “in the lead”.  
Dus jij initieert, organiseert en implementeert verder datgene wat jij 
vindt dat noodzakelijk is om duurzaamheid en circulariteit in alle 
bedrijfsprocessen te integreren en structureel op de kaart de zetten.  
De Kuyper is niet voor niets al ruim 325 jaar succesvol en “Thirsty for 
more”. 
 

 

http://www.dekuyper.com/


 

Stabiliteit in Beweging 
www.beachrecruitment.com 

Kandidaat 

• Een natuurlijke leider, die zaken op een pragmatische manier benaderd 
en vaardig is op het gebied van project management. 

• Kan zeer goed met mensen omgaan en inspireert de collega’s om zich 
heen. 

• Persoonskenmerken: zelfstandig, proactief, verantwoordelijk, doelgericht, 
voorbeeldgedrag. De term “can-do” past bij jou. 

• Afgeronde hbo/wo opleiding en relevante werkervaring binnen 
een aansluitende functie. Ervaring in food is een sterke pre. 

• Een breed netwerk, kent alle relevante mensen, instanties, organisaties en 
certificaten binnen het duurzaamheidwerkveld. 

• Verbaal en schriftelijk sterk en spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en 
Engels. 

 
Je voelt je thuis in een professionele organisatie waar je volop betrokken bent bij 
alle ontwikkelingen. Standplaats: Schiedam/hybrid. 
 
Reactie 
De Kuyper heeft de werving en selectie voor deze vacature exclusief uitbesteed aan 
BEACH Recruitment B.V, specialist in de food sector. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Beach Recruitment 023-2050288 of rechtstreeks met de 
verantwoordelijke consultant Hans Otten, telefonisch bereikbaar op 06-12766261. Je 
kunt solliciteren via www.beachrecruitment.com. 
 
 
 
BEACH Recruitment is specialist in het vervullen van vacatures in de food branche en 
werkt vanuit een brede ervaring met alle relevante functiegroepen op HBO- en WO-
niveau. BEACH heeft de afgelopen jaren vacatures met succes ingevuld voor een 
grote verscheidenheid aan organisaties: van bekende multinationals tot start-ups, van 
A-merk fabrikanten tot toonaangevende contract manufacturers. Global en 
European recruitment met netwerk aan lokale partnershipbureaus  

http://www.beachrecruitment.com/
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