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(Junior) Inkoper (m/v)
40 uur per week

het betreft een tijdelijke functie voor een half jaar

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

Wij zoeken…
Een energieke collega met sterke communicatieve vaardigheden die betrokken is bij het inkoopproces binnen Heutink.  
Het betreft een tijdelijke functie ter vervanging van zwangerschapsverlof vanaf januari t/m juni.
• Je onderhandelt met leveranciers en je streeft naar de beste condities, dit doe je door het opvragen van offertes en  

het maken van product-/dienst- en prijsvergelijkingen.
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van contracten.
• Je coördineert het inkoopproces van A tot Z, je informeert tijdig de betrokken externe en interne partijen (je collega’s  

van de afdelingen sales, logistiek en finance) op het gebied van levertijden, aanvragen, facturen, etc.
• Je volgt de laatste trends en ontwikkelingen in de leveranciersmarkt en vertaalt deze naar interne acties.
• Je denkt mee met de organisatie in het kader van professionaliseren, inrichten en optimaliseren van processen.
• Je bezoekt (inter)nationale beurzen en leveranciers.

Jij bent..
• Communicatief sterk; je bent een daadkrachtige, slimme onderhandelaar en taalkundig sterk in het Nederlands,  

Engels en Duits in woord en geschrift.
• Resultaatgericht en analytisch
• Vasthoudend en creatief
• No-nonsense
• Teamplayer
• Reisbereid

Jij hebt..
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur ook NEVI en enige ervaring met inkooptrajecten.

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  

welzijnsorganisaties van een breed scala aan educatieve producten en diensten. Denk hierbij  

aan lesmethoden, spel- en ontwikkelingsmaterialen, meubilair, trainingen en ICT-oplossingen  

voor het onderwijs. Wij zijn op zoek naar een gedreven inkoper die betrokken wil zijn bij het  

bijbehorende inkoopproces binnen Heutink.


