Vacature

Date: 28-10-2017

(Senior) Inkoper
Profiel bedrijf:
Terlet BV maakt deel uit van de Proxes holding en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en
productie van hoogwaardige procesapparatuur en proceslijnen voor de bereiding van
voedingsmiddelen en personal care producten. Door onze ruime technische know-how en
ervaring als aparatenbouwer en als systeem integrator in de voedingsmiddelenindustrie,
leveren wij wereldwijd aan zowel multinationals als ook de lokale producenten.
Vanwege sterke groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

(Senior) Inkoper
Wat houdt dit in?
Als (Sr) Inkoper verzorg je de (operationele) inkoop van de dagelijks benodigde materialen,
bewerkingen en diensten. Je vraagt hiervoor offertes aan en onderhandelt deze zelfstandig
uit tot opdracht. Het beoordelen, fiateren en het verwerken van besteladviezen en het
aanmaken van opdrachtbevestigingen in ons ERP systeem maakt onderdeel uit van je
werkzaamheden. Daarnaast verzorg je natuurlijk de traject bewaking van chasseren,
rappelleren, reclameren tot aan de verzending toe en draag je tevens zorg voor de
leveranciersbeoordelingen en bijbehorende interne rapportages. Je bent een innovatieve
sparringpartner voor de interne klant en hebt dan ook dagelijks intensief contact met alle
betrokkenen zoals engineering, QA, productie en logistiek. Als inkoper maak je een
belangrijk onderdeel uit van de verschillende projectteams en verbetergroepen. Je bent
verantwoordelijk voor het aan jouw toegewezen inkoopbudget, al dan niet
productiegebonden, en weet de jaarlijks afgestemde besparingsdoelstellingen te realiseren.
Het verzorgen van voortgang- en managementrapportages is voor jou bekend terrein. Je
hebt tevens ervaring met het organiseren en begeleiden van internationale transporten en
alle bijbehorende transport- en exportdocumenten. Je werkt vanuit ons hoofdkantoor in
Zutphen, echter kan het in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn dat je kortstondig moet
reizen. Je rapporteert in deze functie aan de Manager Productie & Logistiek.
Wat zoeken wij?
Een energieke kandidaat met een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met een
NEVI opleiding. Je hebt werkervaring opgedaan in een technische productiebedrijf en/of een
project organisatie in de metaalverwerkende industrie. Je hebt affiniteit met werktuigbouw en
techniek en bent bij voorkeur bekend met de leveranciers in de metaalbewerkingsindustrie.
Hands-on, out of the box, creatief, pro-actief en positief zijn sleutelwoorden die je op je lijf zijn

geschreven. Je bewaart overzicht, bent besluitvaardig en durft verantwoording te nemen. Je
bent een teamspeler en weet je ook als zodanig op te stellen naar anderen. Je bent
cijfermatig goed onderlegd en hebt een procesmatige en gestructureerde manier van denken
en werken. Uiteraard heb je ervaring met het werken in een ERP omgeving, bij voorkeur
ISAH en ben je bedreven in het werken met o.a. MS Excel. Als gedreven onderhandelaar
beschik je uiteraard over een gezonde dosis mensenkennis en uitstekende communicatieve
vaardigheden. Je beschikt over de nodige kennis op het gebied van transport en export en
bent bekend met normen en keuren zoals ASME, PED, FDA, USDA, EC1935/2004 geldend
in onze branche. Omwille van het internationale karakter van onze firma beheers je de
Engelse, en bij voorkeur ook de Duitse taal, in woord en geschrift.

Wat hebben wij te bieden?
Een prettige werkomgeving bij een internationaal opererend bedrijf dat actief is binnen de
constant groeiende voedingsmiddelenindustrie waar je volop ruimte krijgt voor eigen inbreng
en persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast bieden wij natuurlijk:
• Een marktconform salaris
• CAO Groot metaal
• Pensioen (Metalelektro)
• Winstgratificatie
• Dienstverband: Fulltime (40 uur)
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Zie jij jezelf in deze enerverende, zelfstandige en afwisselende baan binnen een organisatie
die volop in ontwikkeling is, dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV graag
tegemoet.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer J.W. van Empel, HR-Manager, op
tel. 0575 59 31 79 of via hrm@terlet.com. Zie ook: www.terlet.com.

