Wil jij aan de slag in de
verpakkingsindustrie?
Wij zoeken op korte termijn
een ervaren en gedreven

Inkoop - Purchaser (Fulltime)
Functieomschrijving:

Als Inkoper ben je verantwoordelijk voor het hele inkoopproces, contractbeheer- en management.
Je hebt een leidende rol bij het optimaal verwerven van goederen en diensten en werkt hierin nauw
samen met de afdeling verkoop, ordermanagement en logistiek.

Werkzaamheden:

• Inventariseren, analyseren en sourcen van (nieuwe) behoeften
• Voeren van prijs- en contractonderhandelingen met
leveranciers d.m.v. benchmarking
• Optimaliseren van inkoopprocessen die leiden tot een
hogere performance en kostenreductie
• Aanmaken van stamartikelen data in inkooporders van
het ERP Systeem
• Verantwoordelijk voor een tijdige en correcte levering
van bestellingen en direct anticiperen op veranderende
leveringstermijnen
• Performance van leveranciers analyseren en hierop acties
ondernemen en leveranciersaudits uitvoeren
• Sturen op KPI’s
• Werkzaamheden bestaan uit 2/3 operationeel een 1/3
strategisch

Wat bieden we jou?

Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is de ambitie
van specialisten die samen iets bijzonders willen neerzetten.
Mensen die elkaar vanuit hun eigen discipline niet alleen
aanvullen, maar ook inspireren om out-of-the-box te denken.
Verder is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen met behulp van
Opleidingen en workshops. Uiteraard mag je bij deze functie
een marktconform arbeidsvoorwaarden verwachten.

Eigenschappen en
vaardigheden:
• Hands on mentaliteit, niet vies om
de handen uit de mouwen te steken
• Stevige, zelfstandige
persoonlijkheid die onderhandelen
als zesde zintuig heeft.
• Je acteert resultaat- en doelgericht
en weet dit om te zetten in
successen
• Communicatief sterk
• Sterk analytisch vermogen
• Goede taalbeheersing Nederlands,
Engels en Duits prè

Opleiding en ervaring:

• Afgeronde HBO opleiding
• Nevi 1 is een vereiste
• Minimaal 5 jaar ervaring in
vergelijkbare functie
• Kennis van ERP systemen
• Affiniteit met productieomgeving
• Affiniteit met automatisering van
inkoopprocessen

Wie zijn wij?

• De Total Packaging groep is de maatwerk-specialist in de verpakkingsindustrie
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars,
Boldking en Nespresso

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Solliciteren:
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Marjon Schonewille.
Mail je motivatie en cv naar pz@totalpackaging.nl. Voor meer informatie, neem een kijkje op
de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke wervingsfilm.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

