WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

INKOPER M/V
De NotenBeurs bv is een jonge, dynamische organisatie met ruime ervaring in noten, pinda’s, zuidvruchten, rijstcrackers en aanverwante producten. Uit alle hoeken van de wereld halen wij de lekkerste noten en spelen in op de veranderingen van de markt en de seizoenen. Op het juiste moment kopen betekent voor de klant dat zij altijd verzekerd zijn
van de juiste prijs-kwaliteitverhouding met als gevolg dat zij een voorsprong hebben op de concurrentie. Naast prijs,
kwaliteit en verpakking houden we natuurlijk rekening met de wensen van de consument. De NotenBeurs heeft door
haar vele contacten met enthousiaste notenverkopers een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van smaaken kwaliteitsbeleving van de consument. Deze kennis delen wij weer graag met onze klanten.
Beschrijving van de functie
Heb jij al ervaring als inkoper en ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Je bent als inkoper verantwoordelijk voor een optimaal inkoopbeleid en voorraadbeheer. Je
vervult een belangrijke spilfunctie binnen De Notenbeurs.
Naast je dagelijkse interne contacten met onder andere productie, expeditie en verkoop onderhoud je met name diverse
contacten met leveranciers.

- Sterke administratieve vaardigheden;
-	Een analytisch, probleemoplossend en proactieve
instelling;
-	Goede communicatieve vaardigheden waaronder
onderhandelingsvaardigheden;
-	Naast Nederlands beheers je de Engelse taal goed, een
tweede vreemde taal is mooi meegenomen;
- Teamplayer – samen bereiken we het resultaat.

De Functie
-	Verzorgen van het gehele tactische (specifiëren-selecteren-contracteren) en operationele (bestellen-bewakennazorg) inkoopproces voor diverse productgroepen;
-	Opbouwen en onderhouden van de relatie met onze
leveranciers;
-	Het bijhouden van laatste trends en actuele
marktinformatie;
- Administratief afhandelen van alle inkoopactiviteiten;
-	Deelnemen aan wekelijks commercieel overleg.

Wat wij je bieden
-	Marktconform salaris wat past bij jouw kennis en
ervaring;
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Een kleine informele organisatie, waarbij veel mogelijk is;
-	Een gezonde groeiende organisatie met een informele
cultuur.

Functie-eisen
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
-	Enkele jaren werkervaring bij voorkeur opgedaan in de
voedingsbranche;

Bij interesse in deze veelzijdige functie kun je een reactie
sturen t.a.v. Gerda Meijer-Teeuw (teeuw@notenbeurs.nl).
Begrijpelijk voorzien van een uitgebreid CV.
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