Coördinator Inkoop

Vind je het een uitdaging om verantwoording te dragen over het Inkoop– en Aanbestedingsbeleid bij een innovatieve
wereldspeler ? En doe jij dit graag samen met een team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hiervan word je enthousiast
Als Coördinator Inkoop ben je het boegbeeld van de afdeling Inkoop. Je bent
verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces. Je zorgt ervoor dat de inkoopcontracten en inkoopvolumes in lijn laten zijn met de financiële huishouding
van de projecten van de organisatie.
Je maakt inkoopanalyses en adviseert in het efficiënter inkopen van de diverse
artikelen waarbij de gehele Supply chain in acht moet worden genomen. Je
signaleert en adviseert tijdig bij verwachte leveringsproblemen.
Je zorgt ervoor dat het imago van de inkoopafdeling als toegevoegde waarde
wordt gezien voor de organisatie en waarborgt dit.
Je geeft leiding aan de afdeling Inkoop door de kwaliteit en kwantiteit van de
uitvoering van werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden,
instrueren, coachen en te motiveren.
Je bent een goede planner, stressbestendig en weet te overtuigen; Je bent
creatief, oplossingsgericht, flexibel en positief ingesteld.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden want je hebt contact met
meerdere teams, in- en externe klanten en leveranciers.

Dit ben jij
•
•
•

HBO+, voorkeur Supply Chain management

•
•
•
•

Nevi 1 (Nevi 2 is een pre)

40 uur per week inzetbaar

beheersing van de Nederlands en de Engelse
Dit ben jij Goede
taal in woord en schrift
Logistieke kennis en ervaring
Minimaal 5 jaar ervaring in een dergelijke functie
Ervaring in het beheren van inkoopvolumes van
minimaal 5 miljoen euro is een pre

Dit bieden wij
•

Een mooi salaris en goede secundaire
voorwaarden (cao Metalektro)

•

Een prettige en informele werksfeer

•

Uitdagend en afwisselend werk met veel
ruimte voor zelfstandigheid

Klaar voor de kennismaking?
Laat ons weten wie je bent en neem contact met ons op. Je kunt een mail of gelijk je sollicitatie sturen naar recruitment@marflex.com
Mis je nog informatie en wil je graag meer weten over deze functie? Bel dan naar 0186 659579 Jan Hofman, Corporate Manager Operations
naar onze site www.marflex.com

