FUNCTIE BESCHRIJVING
Als inkoper ben je o.a. verantwoordelijk voor de planning van machineonderdelen. Je zorgt ervoor dat de
juiste producten in de juiste hoeveelheid op het juiste moment op voorraad zijn, tijdige leveringen en gaat
verspillingen tegen doordat jij goed overzicht hebt op voorraad. Jij bent verantwoordelijk voor het
monitoren en coördineren van transport en signaleert tijdig logistieke knelpunten.
In deze functie heb je contact met toeleveranciers, engineering, verkoop, productie, service en onze
klanten. Dit vereist een proactieve aanpak. Na een gedegen inwerkperiode en toenemende ervaring krijg je
meer verantwoordelijkheden en ga je je ook bezighouden met projecten van strategisch belang voor het
bedrijf.
In deze uitdagende job ben je verantwoordelijk voor:








Bestellen van materialen die nodig zijn voor de engineering projecten en de te realiseren systemen.
Het juiste voorraadniveau beheren zodat de service onderdelen kunnen worden geleverd maar wordt
voorkomen dat onnodige voorraad wordt gekocht en/of gemaakt.
Het analyseren en coördineren van materiaalbehoeftes, uitbesteden en levering van materialen
Tijdig identificeren van levering risico’s en de corrigerende maatregelen coördineren
Het analyseren van knelpunten om (dreigende) onderdelentekorten op te lossen en in de toekomst te
voorkomen
Onderhouden en verder uitbouwen van relaties met leveranciers, maar ook het naleven van
werkafspraken en levervoorwaarden
Analyseren van gegevens om zodoende optimale resultaten te kunnen boeken met betrekking tot
voorraden, serviceniveau en mogelijkheden tot kostenreductie

Wat wij vragen:












HBO werk- en denkniveau (Logistiek of Technische Bedrijfskunde) met een goede balans tussen
theoretische concepten en pragmatische vaardigheden
ervaring in een vergelijkbare functie is een pré, maar een gedreven starter is zeker welkom
Kennis van ERP systemen
Sterk analytische vaardigheden, aangevuld met een gezonde kritische houding
Kennis van materiaal / voorraad management
Kennis van export processen
Uitstekende kennis en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling als
schriftelijk)
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Goede kennis van MS Office (vooral Excel)
Commerciële vaardigheden
Goede beheersing van Engels en Duits in woord en geschrift

Je beschikt over een proactieve, positieve en zelfstandige persoonlijkheid. Je ziet kansen en mogelijkheden,
bent resultaatgericht en flexibel, en kun je prima omgaan met werkdruk en deadlines. Daarnaast heb je een
oplossingsgerichte, klantgerichte instelling. Je beschikt over een helikopterview en bent tevens in staat om
op een juiste wijze prioriteiten te stellen in je werkzaamheden.
SoLayTec biedt een unieke kans om te werken in een internationale High Tech organisatie die volop in
beweging is. Een veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden binnen een inspirerende, uitdagende
werkomgeving gevestigd in Eindhoven. We zijn een hecht team waarbij we geen uitdaging uit de weg gaan
en de vrijmibo niet over slaan!

