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Technical Buyer 
Venray  

    

 

Snap jij het spel van onderhandelen en vind je het een sport om de beste 
kwaliteit aan technische goederen in te kopen tegen tarieven die ons 
versteld doen staan? Ben je ondernemend en vind jij het een uitdaging om 
deze nieuwe functie vorm te geven? Dan ben jij de Technical Buyer die wij 
zoeken!  

 

Wat ga je doen? 

 Inkopen van goederen op basis van inkoopvoorstellen, inkoopaanvragen en specificaties; 

 Controleren en specificeren van de vereiste kwaliteit van de in te kopen goederen; 

 Selecteren en contracteren van nieuwe leveranciers; 

 Verwerken en opvolgen van bestellingen en uitvoeren van alle bijkomende 
werkzaamheden; 

 Zorg dragen voor tijdige levering van bestelde producten. 

 

Functie-eisen 

 Als Technical Buyer beschik je over HBO werk- en denkniveau, waarbij een NEVI opleiding 
een pré is; 

 Je hebt 0 tot 5 jaar ervaring met het inkopen van technische goederen; 

 Je hebt kennis en ervaring met een ERP-pakket (AFAS Profit); 

 Je bent vasthoudend en hebt goede communicatieve vaardigheden; 

 Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.   
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Het team 

In deze nieuwe functie vervul je een sleutelrol en werk je onder leiding van de Operationeel 
Manager. Je ontwikkelt je als spin in het web op zowel operationeel als strategisch niveau. Dit 
binnen een dynamische en innovatieve omgeving die jou voldoende mogelijkheden biedt om jezelf 
verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan een verdere groei van de afdeling. 

 

Over Inther 

Inther is niet zo maar een bedrijf. Inther Logistics Engineering BV te Venray is een system integrator 
van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn trots om wereldwijd logistieke projecten te 
realiseren waarbij we complete distributiecentra en magazijnen inrichten. Hierbij speelt de door 
Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC) steeds een centrale rol.  

Werken bij Inther is werken met professionele collega's aan innovatieve, logistieke oplossingen in 
een informele omgeving met veel vrijheid. Teamwork staat daarbij altijd centraal, net als de passie 
voor techniek. 

Inther biedt zowel goede primaire- als secundaire arbeidsvoorwaarden; waaronder een 
uitstekende pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 
Bovendien hebben we wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de 
leukste teamactiviteiten!  

Binnen de afdeling krijg je veel ruimte voor jouw kennis, vakmanschap en ideeën. Wij dagen je uit 
om out-of-the-box te denken en het beste uit jezelf naar boven te halen, niet alleen voor jezelf 
maar ook voor het team. Bij ons vind je geen formele toestanden en hokjesdenken maar ruimte 
voor kennisdeling en toffe ideeën. 

Buiten dat is Inther altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende 
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders en aankomende 
vakspecialisten.   

Al zin om een Intheraar in spe te worden?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar 
jobs@inthergroup.com. 
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