Weet jij door jouw commerciële kennis het inkoopproces en het leveranciersbestand van een A-merk verder
te professionaliseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

(senior) Inkoper
Werkzaamheden inkoper:

• Verantwoordelijk voor de inkoop van technische materialen
• Het bewaken van het inkoopproces zoals levertijd en de buffervoorraad
• Je zorgt voor de inkoopadministratie en de jaarlijkse leveranciersevaluatie
• Het uitvoeren van incidentele en structurele uitbestedingen
• Selecteren en contracteren van leveranciers
• Maken van inkoopanalyses m.b.t. besteleenheden en optimale bestelgroottes
• Bewaken van efficiency van het inkoopproces en risicoanalyse

Profiel inkoper:

• Afgeronde HBO opleiding, richting inkoop en aangevuld met minimaal NEVI1
• Ruime werkervaring als inkoper binnen soortgelijken productiebedrijven
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
• Goede onderhandelaar die de prijs-kwaliteitverhouding scherp in het oog houdt
• Communicatieve samenwerker, analystisch, pro-actief en accuraat zijn woorden die bij je passen
• Kennis van ERP-systemen en MS-Excel

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden je een uitdagende functie met veel vrijheid en een marktconform salaris. Je gaat werken
binnen een inspirerende omgeving waar je het gehele proces van begin tot eind kunt volgen.
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Metaalbewerkingsbedrijf CAO.
Een informele en gezellige werkomgeving met voldoende kansen voor ontwikkeling en zelfontplooiing.

Bedrijfsprofiel

Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines van wereldklasse. Unieke machines die sinds
1947 in Nederland worden geproduceerd en zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Wereldwijd is Herder
het meest verkochte merk in markt van sloot-, beplantings- en bermonderhoud. Herder staat voor de
hoogste kwaliteit, het beste resultaat, een langer levensduur en ergonomisch verantwoord werken.
Herder is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Tot deze groep behoren
merken als Conver, Precision Makers, Roberine en Votex.

Interesse?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel?
Stuur je motivatie en CV naar vankelle@inquest.nl. Wil je meer weten over de functie?
Neem dan contact op met Lottie van Kelle: 06 13969971.
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