Inkoper (fulltime)
De Bruin Process Equipment in Uddel / Zutphen
Dit ga je doen
In deze zelfstandige inkoopfunctie ben je verantwoordelijk voor het juist en tijdig inkopen van de materialen,
goederen en diensten. Je bewaakt de planning, zodat de klant binnen de afgesproken levertijd en volgens onze
kwaliteitsnormen de producten kan ontvangen. Vanwege de geringe omvang van de organisatie heb je ook
werk voorbereidende taken. Jij bent de schakel tussen engineering en productie. Je begeleidt het magazijn en
het logistieke proces.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor leveranciers. Je onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden
en optimaliseert betalingsvoorwaarden. De administratieve afwikkeling in ons ERP-systeem borg jij. Ook zorg je
voor eventuele claims of retouren. Je rapporteert aan de operations manager en je vervult jouw functie over
onze twee locaties Uddel en Zutphen.
Dit breng je mee
Als inkoper ben je gedreven en wil je de beste deals maken. We zoeken een betrokken en energieke collega. In
je werk ben je gestructureerd en ga je voor resultaat. Daarnaast ben je communicatief vaardig en ga je
pragmatisch te werk. Verder voldoe je aan de volgende punten:
Minimaal mbo niveau 4 bij voorkeur in een technische richting;
-

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een voordeel;
Kennis van een ERP-systeem bij voorkeur Ridder IQ.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij geven jou vrijheid om van jouw functie een succes te maken. Dit staat centraal in jouw loopbaan bij ons.
Goede samenwerking, plezier in je werk en een open sfeer zijn zaken die wij jou graag bieden. Daarbij hoort een
marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden.
Wie zijn wij?
De Bruin Process Equipment produceert sinds 2005 diverse soorten RVS-tanks op basis van specifieke
klantwensen. Wij leveren onder andere aan de voedingsmiddelenindustrie, chemie en agrarische sector. Alle
producten, van opslag- en procestanks tot warmtewisselaars en roerwerken, zijn van hoogwaardige kwaliteit
en voldoen aan de gestelde eisen.
Wij zijn ambitieus, pragmatisch en nuchter. Wij gaan voor kwaliteit. Dit doen we met een positieve houding en
daarbij willen wij elke dag een beetje beter worden. De organisatie bestaat momenteel uit ongeveer 70
medewerkers.
Belangstelling?
Wij komen graag met je in contact! Stuur jouw cv en motivatiebrief naar lillian@dbpe.nl. Wil je eerst nog meer
informatie over de functie? Neem dan contact op met Arjan de Bruin (06-51765634).

