Operationeel Inkoper
Bij Inther Group loopt alles op rolletjes, om dit te kunnen blijven borgen zijn
wij op zoek naar jou! Samen met de Strategisch Inkoper zorg jij er voor dat
de benodigde producten tijdig en met de gewenste kwaliteit worden
geleverd. Ben je ondernemend en vind jij het een uitdaging om deze nieuwe
functie vorm te geven? Dan ben jij de Operationeel Inkoper die wij zoeken!

Wat ga je doen?
•

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

•

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

•

Monitoren en administratief verwerken van levering van bestelde producten zowel qua
aantallen, kwaliteit en levertijd. Waar nodig afstemmen met leveranciers, bijstellen van
prioriteiten door middel van overleg;

•

Communiceren en afstemmen van relevante informatie naar interne stakeholders;

•

Zorgdragen voor tijdige levering van bestelde producten.

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Operationeel Inkoper heb je uitstekende
communicatieve-, onderhandelings- en adviesvaardigheden.
Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

Een afgeronde mbo-opleiding;

•

0 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol;

•

Kennis van en ervaring met een ERP-pakket (AFAS Profit) is een pré;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Operationeel Inkoper verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.200,en € 3.140,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Inkoop
Team Inkoop bestaat uit Bianca en Jens. Samen met Bianca ben jij verantwoordelijk voor de
operationele inkoop. Jens, Strategic Buyer, is eindverantwoordelijk voor het totale inkoopproces.
Je komt terecht in een dynamische en innovatieve omgeving die jou voldoende mogelijkheden
biedt om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan een verdere groei van de afdeling.
Wil jij onderdeel uit maken van dit team?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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