Strategic Buyer
Bij Inther Group loopt alles op rolletjes, om dit te kunnen blijven waarborgen
zijn wij op zoek naar jou! Ben jij sterk in netwerken en het neerzetten van
een strak inkoopproces? Dan ben jij de Strategic Buyer die wij zoeken!

Wat ga je doen?
Als Strategisch Inkoper ben jij samen met Jens, ook strategisch inkoper, verantwoordelijk voor het
totale inkoopproces. Jij draagt in deze rol zorg voor het waarborgen van de continuïteit van het
aanbod van ingekochte goederen én de strategische kwaliteit van de in te kopen diensten en
producten. Dit doe je door middel van het selecteren van de best-in-class leveranciers, het
opstellen van gunstige contracten en relaties/partnerships en managen van relaties met
leveranciers in overeenstemming met het beleid. Verder hou jij je bezig met:
•

Het mede opzetten en verder vormgeven van een tactisch en strategisch inkoopbeleid en
deze vertalen naar inkoopstrategieën;

•

Vertalen van deze strategie naar een plan en budget voor de afdeling inclusief
afdelingsdoelstellingen en KPI’s;

•

Het opzetten van stuurinfo op basis van de inkoop KPI’s;

•

Het verder uitdenken en realiseren van een duidelijke productfamilie strategie;

•

De leveranciersrelatie borgen voor de lange termijn en zorgdragen dat deze goed
afgestemd blijft op de inkoopvisie van Inther Group;

•

Optimaliseren en structureren van de inkoopprocessen;

•

Zorgdragen voor de juiste afstemming en communicatie met interne stakeholders;

•

Continu borgen en verbeteren van processen om een optimale effectiviteit en efficiëntie te
behalen. Inkopen van goederen op basis van inkoopvoorstellen, inkoopaanvragen en
specificaties.

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Strategisch Inkoper ben jij daadkrachtig en
besluitvaardig. Je hebt een sterke marktgerichtheid en handelt proactief. Daarnaast ben jij een
echte netwerker. Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

Minimaal een afgeronde HBO opleiding, waarbij een NEVI opleiding een pré is;

•

3 tot 5 jaar relevante ervaring met tactische- en strategische inkoopprocessen;

•

Affiniteit met en ervaring in een technische omgeving;
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•

Ervaring met en kennis van QLTC is een pré;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij jou?
Als Strategic Buyer verdien je , afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 3.950,- en
€ 5.650,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen 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
Als Strategic Buyer ben jij samen met Jens, ook Strategic Buyer, eindverantwoordelijk voor het
totale inkoopproces. Bianca maakt ook onderdeel uit van jouw team en is verantwoordelijk voor
de Operationele Inkoop. Je komt terecht in 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.
Lijkt het jou een uitdaging om onderdeel uit te maken van dit team? Solliciteer dan direct door jouw
CV te mailen naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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