Wil jij werken met de
mooiste merken?

Inkoper

Fulltime (40 uur)
Total Packaging is ter uitbreiding op zoek naar een Inkoper. Als Inkoper ben je verantwoordelijk voor het
hele inkoopproces, contractbeheer en contractmanagement. Door de ervaring die je hebt opgedaan ben je
comfortabel in de leidende rol die je hebt bij het optimaal verwerven van goederen en diensten.

Daarnaast:

Jouw kwaliteiten:

• Ga je bestaande inkoopprocessen verder
vormgeven en optimaliseren ten behoeve van
betere resultaten en lagere kosten;
• Stel je strategische en operationele
inkoopbehoeftes vast;
• Voer je prijs- en contractonderhandelingen met
leveranciers;
• Stel je contracten en afroepovereenkomsten op;
• Ben je verantwoordelijk voor de inkoop van zowel
grondstoffen en hulpstoffen;
• Beheer je contracten en zorg je dat leveranciers
afspraken nakomen.

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als inkoper,
het liefst aangevuld met een NEVI 1 (pré). Heb je
geen NEVI 1 maar wil je deze wel halen, dat kan
via ons;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
• Je hebt eerder grondstoffen ingekocht voor een
productieomgeving en nieuwe inkoopprocessen
opgezet.

Dit bieden wij:
• Salaris dat afhankelijk is van leeftijd, ervaring
en opleiding dat ligt tussen de €3000 en €4000
per maand op basis van een 40-urige werkweek;
• 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en een
goede pensioensregeling;
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
en cursussen, bijvoorbeeld NEVI 1.

Solliciteren?

Ben jij onze nieuwe Inkoper? We ontvangen graag je
cv op recruitment@totalpackaging.nl. Heb je vragen
over de sollicitatieprocedure, over de vacature of
over ons bedrijf, bel dan naar 0341-232028 of mail
naar recruitment@totalpackaging.nl.
Voor meer informatie, neem een kijkje op de
website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke
bedrijfs- en wervingsfilm.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Wie zijn wij:
De Total Packaging groep verkoopt, ontwikkelt en produceert onderscheidende
verpakkingsproducten in vijf productgroepen; vouwkartonnage, omplakte kartonnage, kokers,
vacuümvormen en fulfilment. Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever,
Hema, Boldking.
Wij zijn een dynamisch bedrijf waar kwaliteit en optimale service centraal staat. Daarom
werken wij in een goed geoutilleerde en zeer moderne productieomgeving en wordt er continu
geïnvesteerd in nieuwe machines en nieuwe productietechnieken. Total Packaging is BRC,
FSC® en Sedex gecertificeerd en beschikt over een professionele studio, waar klantgerichte
oplossingen worden uitgedacht van concept tot eindproduct.

