Abemec Veghel zoekt een daadkrachtige:

Inkoper Onderdelen
Wij zijn op zoek naar een gedreven Inkoper die verantwoordelijk is voor het optimale voorraadbeheer
van onze circa 60.000 onderdelen. Jij zorgt ervoor dat onze service organisatie niet kan misgrijpen bij
de uitvoering van hun werk en houdt hen op de hoogte van potentiele stagnaties die het primaire
proces verstoren. Jij begrijpt onze business en de “sense of urgency” in het seizoen. Je hebt technisch
inzicht en bent in staat om door jouw analytisch vermogen verbeteringen door te voeren. Je
rapporteert aan de After Sales Manager.
Hoe krijg jij dit als Inkoper Onderdelen voor elkaar:
 Je bent verantwoordelijke voor het juiste voorraadniveau aan de hand van afnames en
behoefte in het seizoen.
 Je onderhoudt het artikelassortiment en beheert de voorraad onderdelen assortiment.
 Je doet markt- en leveranciersonderzoek en doet voorstellen voor de leverancier selectie.
 Je onderhandelt over raamovereenkomsten en bonussen met leveranciers en bewaakt deze.
 Je beheert de korting- en prijsafspraken in relatie tot optimalisering van marges.
Wat bied jij ons:
• Je hebt tenminste 5 jaar relevante ervaring met de inkoop binnen een technisch georiënteerd
bedrijf. Je kunt goed organiseren en plannen, je werkt gestructureerd en houdt het overzicht.
• Je kunt goed omgaan met de dagelijkse hectiek en bent stressbestendig, je denkt in
oplossingen.
• Je beheerst naast het Nederlands ook Engels en Duits in woord en geschrift en hebt minimaal
een technische HBO opleiding.
• Je hebt diploma Nevi 1, Nevi 2 is een pré. Daarnaast ben je een goede onderhandelaar, jij weet
de beste deal te maken met leveranciers.
• Daarnaast heb jij affiniteit met de landbouwmechanisatie en doorgrond jij graag technische
systemen.
Wat bieden wij:
Een kerngezond en snel gegroeide onderneming in een boeiende branche die je volop kansen biedt.
De mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan de groei van het bedrijf. Een sfeer waarin
klanttevredenheid en kwaliteit bovenaan staan. Naast een marktconform salaris, hebben we aandacht
voor jouw persoonlijke ontwikkeling en kennisverbreding;
Contactinformatie en procedure:
Direct solliciteren? Klik hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie
weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega! Een persoonlijkheidsanalyse maakt onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie; neem contact op met Johan Vervoort (After Sales Manager) op
telefoonnummer 06-308 692 83.
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te
delen via e-mail of Social Media.

