functie:

Senior Technisch Inkoper

marktsector:

Building materials

locatie:

Kampen

job ID:

S512

De functie
Technisch inkoper. Je hebt goede ideeën en een visie en die in je huidige functie onvoldoende tot ontwikkeling kunt
laten komen. Dan hebben wij de functie en het bedrijf voor jou!
De organisatie groeit en is en op tal van vlakken in ontwikkeling. En ook de inkoopafdeling is bezig met een verdere
professionaliseringsslag waarbij de interne klanten nog beter bediend gaan worden.
Wij zoeken een betrokken inkoper die mee wil denken met de strategische keuzes binnen het inkooppakket. De
organisatie biedt goede mogelijkheden voor mensen met ideeën en initiatieven, professionals die op hun specialisme
samen met het bedrijf en de collega’s stappen willen maken.
Er is sprake van een zeer substantieel inkoopbudget van ettelijke tientallen miljoenen; met bovendien een prachtige
diversiteit aan projecten. Je wordt verwacht die zelfstandig te beheren en de processen waar mogelijk en wenselijk op
een structurele wijze te verbeteren. Een zelfstarter die op basis van goed teamwerk de impact van supply chain
binnen een kwaliteitsorganisatie kan laten groeien is hier het best op zijn plaats. Wij bieden je een mooi bedrijf en fijne
collega’s, waar een gezonde bedrijfsvoering al decennia leidt tot kwalitatief hoogstaande en innovatieve producten en
aansprekende klanten. Wij hebben haast! Er liggen een aantal zware projecten op je te wachten. Dus reageer vandaag
nog. In deze functie rapporteer je aan de Manager Inkoop.
Functie-eisen:
HBO werk en denkniveau (technisch) en bij voorkeur Nevi 2
>5 jaar relevante werkervaring (Productieomgeving)
Goede vaardigheid in Excel & ERP (SAP) software
Projectmanagement
Sterk in analyse en gestructureerd werken
Klant- en marktgericht, pro-actief
Vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pre
Arbeidsvoorwaarden:
Een uitdagende functie met mogelijkheden voor eigen inbreng en ideeën en de mogelijkheid om jezelf verder te
ontwikkelen binnen een gezond en groeiend bedrijf. MBI kent goede arbeidsvoorwaarden.
Reageer DIRECT, met cv
Wij ronden deze procedure in 5 weken af
De opdrachtgever
MBI De Steenmeesters is een innovatieve producent van betonnen gevel-, straat- en tuinstenen. Door passie en
vakmanschap onderscheidt MBI zich met kwalitatief hoogwaardige producten en de kracht om klanten snel en
efficiënt van dienst te zijn. De MBI Groep heeft circa 350 medewerkers die werkzaam zijn op de productie- en
verkooplocaties in Veghel, Kampen, Aalst, Nieuw – Lekkerland, op de verkooplocatie in Wuppertal (Duitsland) en in
het verkoopteam in België. De kernwaarden zijn: Oog voor detail, Inventiviteit, Teamgeest, Eigenaarschap, en
Leergierigheid.

Indien u geïnteresseerd bent is het dringend aan te raden DIRECT te reageren, met CV en korte motivatie.
Sterling & Holmes Executive Search
Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam
sterling@sterlingholmes.com
www.sterlingholmes.com
Volg onze LinkedIn Company Page om op de hoogte te blijven van onze nieuwste vacatures!
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