Buyer
Terlet BV te Zutphen (85 FTE) maakt sinds 2015 onderdeel uit van ProXES – The Processing Group (ca.
500 FTE) en is wereldwijd actief en gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige procesapparatuur en proceslijnen voor de bereiding van voedingsmiddelen en
personal care producten. Terlet levert zowel stand alone machines als complete projecten aan de
wereldwijde voedselverwerkende en HPC industrie. Zowel lokale spelers als gerenommeerde
multinationals maken onderdeel uit van het klantenbestand van Terlet.
Als onderdeel van ProXES – The Processing Group maakt Terlet een enorme groei door. Om deze
omzetgroei en bijbehorende professionalisering verder vorm te geven zoekt Terlet kandidaten voor
de functie van Buyer.
www.terlet.com
FUNCTIEPROFIEL:
Als Buyer bij Terlet krijg je de mogelijkheid om de inkoopfunctie en de afdeling naar een hoger en
professioneler niveau te brengen. Een stevige persoonlijkheid met passie, inhoud, power en visie kan
de functie zelf vorm en inhoud geven. Je werkt vanuit de bestaande situatie, wat betekent dat je
mede zorg draagt voor de (operationele) inkoop van alle benodigde materialen, bewerkingen en
diensten voor Terlet te Zutphen. Hierbij werk je samen met de operationeel inkoper.
Op tactisch niveau inventariseer je de interne behoefte, zoekt en contracteert leveranciers en draagt
zorg voor het beoordelen, fiatteren en verwerken van inkooporders. Je komt met voorstellen tot het
in- of outsourcen van activiteiten. Je onderhandelt met leveranciers, zorgt voor
leveranciersbeoordelingen en de bijbehorende rapportages. Je bent betrokken bij het organiseren
van internationale transporten en de bijbehorende export- en transport documenten.
Op strategisch niveau verbeter je vanuit je dagelijkse werkzaamheden de inkoopprocessen, maakt de
performance verder inzichtelijk en bouwt zo gezamenlijk een professionele inkoopafdeling. Je bent in
staat om de supply chain voor grote projecten op te zetten, wat betekent dat er steeds meer
componenten en sub-assembly’s zullen worden ingekocht. Je werkt nauw samen met de afdelingen
engineering en productie.
KANDIDAAT PROFIEL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding op HBO niveau, aangevuld met NEVI
Minimaal 5 jaar inkoopervaring binnen een productie-omgeving
Affiniteit met de metaalverwerkende industrie is een pre
Hands-on en pragmatisch ingesteld
Inhoud om door te groeien naar een inkoopmanagementfunctie
Ervaring met de optimalisatie van inkoopprocessen
Cijfermatig goed onderlegd
Energiek, gedreven, nuchter, benaderbaar, pragmatisch, communicatief vaardig

ARBEIDSVOORWAARDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede voorwaarden
27 vakantiedagen
13 ATV dagen
CAO Groot Metaal
Reiskostenvergoeding
Laptop, telefoon
Winst gratificatie
Variabele werktijden
Internationale carrièrekansen binnen ProXES – The Processing Group
Werken binnen een stabiel en groeiend marktsegment

SOLLICITEREN EN MEER INFORMATIE:
Het werving & selectieproces voor deze positie is exclusief uitbesteed aan Target Search. Voor meer
informatie omtrent de organisatie en/ of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Target
Search te Zwolle, Kees-Jan Vaartjes (consultant) via 06-29239099 / keesjan@targetsearch.nl.
www.targetsearch.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

