Buiteman bv is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. Zij levert o.a. aan diverse internationale
retailers, onder eigen merk en private label. De bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig. Buiteman is een kleine
onderneming waar de betrokkenheid hoog is. Buiteman biedt een energieke werkomgeving, waar zelfstandigheid en het nemen van
verantwoordelijkheid wordt verwacht.
Door groei is er bij Buiteman ruimte voor een

Inkoper m/v

(minimaal 24 uur p/w)

Functieomschrijving
Het betreft een nieuwe functie, daarom zijn wij op zoek naar een inkoper met de ervaring.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
Beheren en managen van de voorraad;
•
Opstellen van besteladviezen;
•
Plaatsen van inkoopbestellingen;
•
Onderhandelen en realiseren van efficiency;
•
Verzorgen van een inkoopadministratie w.o. onderhouden van het systeem;
•
Zorg dragen dat grondstof- en verpakkingsspecificaties aan de gestelde eisen voldoen;
•
Opvragen van offertes, modellen, monsters e.d., o.a. t.b.v. NPD projecten.

Profiel
Je hebt tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, overziet een groter geheel, gaat een pittige discussie niet uit de weg, wil
graag verantwoordelijkheid dragen, gaat op zoek naar besparing en efficiency maar voert ook de dagdagelijkse werkzaamheden op
efficiënte wijze uit.
Welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig:
•
HBO/MBO+ werk- en denkniveau
•
Ervaring binnen een productiebedrijf in de FMCG, bij voorkeur in de food.
•
Ervaring met de inkoop van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, waaronder golfkarton, massiefkarton en laminaat.
•
Sterke persoonlijkheid, no-nonsense, accuraat en zelfstandig.
•
Vaardig met de diverse moderne Office pakketten, waarbij je goed je weg vindt in Excel.
•
Ervaring met Exact Globe is een pré.

Wat bieden wij?
Als organisatie kunnen wij onze werknemers veel bieden. Denk hierbij aan o.a.:
•
Boeiend werk in een internationaal opererende organisatie.
•
Een team met ambitie dat zich constant wil verbeteren en professionaliseren.
•
Veelzijdige functie met uitdagende werkzaamheden.
•
Wat je hier doet, wordt opgemerkt!
•
Een marktconform salaris dat wordt bepaald op basis van opleiding en werkervaring.
•
Wij gaan voor een lange termijn relatie.

Interesse?
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de e-mail “Inkoper”
vermelden. Door de vakantieperiode vindt in week 34 de eerste selectie plaats, waarna de gesprekken vanaf week 35 gepland zullen
worden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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