Vacature: Inkoper – omgeving Heerhugowaard
Heb jij al ruime ervaring op het gebied van Inkoop en ben jij klaar voor een nieuwe
uitdaging? Als Inkoper heb jij maar één doel: zo optimaal en correct mogelijk inkopen bij
leveranciers wereldwijd. In deze nieuwe functie is er volop ruimte en vrijheid voor eigen
inbreng. Lees verder of deze verantwoordelijke functie bij jou past!

Over de organisatie
De organisatie waarvoor je komt te werken, is een grote speler in verpakkingen. Door de
jarenlange ervaring en uitgebreide expertise weten jullie precies welke oplossing het beste
past bij een verpakkingsvraagstuk. In verschillende verpakkingsmaterialen zijn jullie bekend,
zoals de levensmiddelenindustrie, chemische industrie, agrarische industrie en de
bouwsector. Of het nu gaat om papieren-, jute- of polypropyleenzakken, jullie leveren het
allemaal, op maat gemaakt en bedrukt met eigen ontwerp.
Op de locatie in de omgeving van Heerhugowaard werken ongeveer 60 medewerkers,
verdeeld onder verschillende afdelingen. De sfeer is informeel en er heerst een open
bedrijfscultuur. Hierdoor zijn de lijnen kort en kun je met vragen altijd bij collega’s terecht. De
organisatie is bezig met een slag aan het maken op professionaliteit en verwacht de
komende jaren flink te gaan groeien.

Wat ga je doen als Inkoper?





Verantwoordelijk voor het optimaliseren van de marge door middel van een scherpe
inkoop en goede verkoopprijs;
Rapporteren en bewaken van de gestelde KPI’s voor leveranciers en deze
maandelijks evalueren;
Signaleren van trends in de markt en hierop inspelen en daarbij denken aan fluctuatie
grondstofprijzen, dollarkoers en transportkosten;
Kostprijs berekening maken door de invoerrechten, inkomende en uitgaande
transportkasten.

Wat zijn je kwaliteiten?






Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Commerciële Economie of
Logistiek;
De Nederlandse en Engels taal beheers je uitstekend, spreek je ook Spaans dat is dat
een pre;
Minimaal heb je drie jaar ervaring op het gebied van Inkoop, bij voorkeur in een
zelfstandige functie waarbij je verantwoordelijk was voor prijsonderhandelingen;
Je bent een sterke onderhandelaar en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Georganiseerd, gestructureerd en accuraat zijn eigenschappen die passen bij jou.

Ons aanbod



Een salaris wat ligt tussen de € 3.500,- en € 4.000,- bruto per maand, afhankelijk van
leeftijd en ervaring;
Reiskostenvergoeding;
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Pensioenregeling;
25 vakantiedagen;
Veel vrijheid en zelfstandigheid in jouw functie;

Ben je enthousiast geworden?
Dan ontvang ik graag jouw motivatie + cv, zodat we een kennismakingsgesprek kunnen inplannen.
Heb je nog vragen? Dan ben ik uiteraard te bereiken via onderstaande gegevens.
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