Weet jij door jouw commerciële en technische kennis een professioneel leveranciersbestand op te bouwen
op basis van de beste prijs-, kwaliteitverhouding en leverbetrouwbaarheid? Als technisch inkoper ben jij
verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces waaronder plannen, uitvoeren, monitoren en begeleiden van
alle inkoopactiviteiten

Technisch inkoper
Standplaats Enschede

Werkzaamheden technisch inkoper:
•
Selecteren en contracteren van leveranciers zowel voor Roberine als op groepsniveau
•
Maken van inkoopanalyses m.b.t. besteleenheden en optimale bestelgroottes
•
Bewaken van efficiency van het inkoopproces en risicoanalyse
•
Opbouwen van strategische inkooprelaties
•
Auditeren van leveranciers
Profiel technisch inkoper:
•
HBO werk- en denkniveau bij voorkeur bedrijfskunde of NEVI1
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
•
Kennis van Nederlandse wet- en regelgeving, internationale markten en culturen
•
Affiniteit met de groensector
Wat kun je van ons verwachten?
Als technisch inkoper bij Roberine ben je medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de
inkoopprocessen en verdere professionalisering van de afdeling inkoop. Wij bieden je een zelfstandige functie
met veel vrijheid, een mooi salaris en meer dan voldoende vrije- én ADV dagen. Je gaat werken binnen een
inspirerende omgeving waar je het gehele proces van begin tot eind kunt volgen en gaat deel uit maken van
een innovatief team van specialisten.
Bedrijfsprofiel
Roberine heeft met haar innovatieve productgamma een toonaangevende positie in de markt gekregen. Een
positie die past bij dit mooie Nederlandse merk, dat sinds 1951 bekend staat om de hoge kwaliteit en het
perfecte maaibeeld. Professionals die met de producten van Roberine werken zijn onder de indruk van de
prestaties. Roberine biedt niet alleen een mooi maaibeeld, maar ook een aantrekkelijk kostenplaatje. Roberine
is gebouwd door professionals voor professionals die gespecialiseerd zijn in het beheer van sportvelden, parken
en openbaar groen.
Roberine is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Andere merken die tot de groep
van Dutch Power Company behoren zijn: Conver, Herder, Precision Makers en Votex.
Interesse?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Stuur je motivatie en CV naar werkenbij@dutchpowercompany.com Wil je meer weten over de
functie? Neem dan contact op met Femke in ’t Groen: 0183447280.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld
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