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Senior Inkoper (m/v)
40 uur per week

Jij zoekt…
Een uitdagende en dynamische functie waarin je met jouw ervaring, kennis, onderhandelingsvaardigheden en commerciële 
inzicht onder de meest gunstige voorwaarden aan de specifieke producten en diensten kunt komen.

Wij zoeken…
een senior inkoper die verantwoordelijk is voor meerdere leveranciers voor de inkoop van spel- en ontwikkelingsmaterialen 
en creatieve materialen. Je bent hierdoor het interne aanspreekpunt (voor de collega’s van de afdelingen sales, logistiek en 
finance) en externe aanspreekpunt. Je houdt je bezig met relatie- en contractmanagement met als doel het maximaliseren 
van de inkoopmarges en leverprestaties en het minimaliseren van de risico’s. 

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en naleven van contracten, je onderhandelt met leveranciers  
en streeft naar de beste condities door het opvragen van offertes en het maken van product-/dienstvergelijkingen.  
Je bemiddelt bij inkoopissues en bent leidend in het initiëren van acties met interne en externe partijen die de lever- 
performance, efficiency en/of marge verhogen.

Je bezoekt (inter)nationale beurzen en leveranciers, volgt de laatste trends en ontwikkelingen in de markt en vertaalt  
deze ontwikkelingen naar concrete acties. Daarnaast denk je mee met de organisatie in het kader van professionaliseren, 
inrichten en optimaliseren van processen.

Jij bent…
een daadkrachtige, slimme onderhandelaar, een echte prijsvechter, taalkundig sterk in het Nederlands, Engels en Duits  
in woord en geschrift. Je bent een teamplayer, no-nonsense, stressbestendig en nauwkeurig. 

Jij hebt…
HBO werk- en denkniveau, de opleiding NEVI 1 (NEVI 2 is een pré) en een aantal jaren inkoopervaring. Daarnaast heb je 
goed ontwikkelde competenties op het gebied van:
• Analytisch vermogen
• Overtuigingskracht
• Onderhandelingsvaardigheden
• Besluitvaardigheid en vasthoudendheid

Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk 17 november 2017 per mail naar Marieke Tonis, m.tonis@heutink.nl
Heb je vragen over de functie? Bel Marieke Tonis (P&O) of Bram Rozendom (Inkoopmanager) op telefoonnummer 0548 - 53 66 66.

Heutink Primair Onderwijs is onderdeel van de Heutink Groep, 106 jaar gespecialiseerd in het 

ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Als totaalleverancier en 

marktleider voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet onderwijs en wel-

zijnsorganisaties van een breed scala aan educatieve producten en diensten. Als senior inkoper 

ben je medeverantwoordelijk voor het bepalen van het inkoopbeleid en de keuze van de aan te 

bieden producten op het gebied van meubilair, spel- en ontwikkelingsmaterialen en creatieve 

materialen. 


