
 

OVER
HEUTINK

Familiebedrijf Heutink is een internationaal opererende marktleider en totaalleverancier.  

Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 110 jaar verder, gespecialiseerd in  

het ondersteunen, adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. 

Als onafhankelijk leverancier en adviseur voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs,  
welzijnsorganisaties én particulieren van een breed scala aan producten en diensten, zoals lesmethoden, creatief-, spel- en  
ontwikkelingsmateriaal, meubilair en ICT-oplossingen.

Samen sterk! 
Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze teams en een hechte bedrijfscultuur  
zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf. Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities,  
het waarmaken van beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én figuurlijk).

FULLTIME

VACATURE

Wat je gaat doen 

Onderhandelen met leveranciers en 
streven naar de beste condities, door het 
opvragen van offertes en het maken van 
product-/dienst- en prijsvergelijkingen

Opstellen en naleven van contracten en 
gemaakte afspraken met leveranciers

Coördineren van het inkoopproces van 
A tot Z, tijdig informeren van betrokken 
externe en interne partijen op het gebied 
van levertijden, aanvragen, facturen, etc.

Volgen van de laatste trends en ont- 
wikkelingen in de leveranciersmarkt en 
deze vertalen naar interne acties

Meedenken met de organisatie in het 
kader van professionaliseren, inrichten 
en optimaliseren van processen

Bezoeken van (inter)nationale beurzen  
en leveranciers

Ondersteunen van de logistieke  
processen rondom inkoop en voorraad

 

 

Solliciteren
 
Wil jij met ons meegroeien, meewerken  
aan kwaliteit en iets betekenen voor  
de toekomst? Wij zijn heel benieuwd  
naar jouw motivatie en CV!

Enthousiast? 
Stuur je motivatie en CV vóór 7 november 
2021 naar hr@heutink.nl

RIJSSEN

Jij zoekt..
Een uitdagende en dynamische functie waarin je met jouw kennis, onderhandelings- 

vaardigheden en commerciële inzicht onder de meest gunstige voorwaarden aan  

de specifieke producten en diensten kunt komen en het administratieve proces tot 

in de puntjes coördineert.

 

Wil jij met ons meegroeien?
 
Vragen over de functie?

Neem contact op met
Nick Hulshof,
hoofd inkoop projectinrichting
M 06 53 70 14 09

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag?

Bel of mail dan naar 
Marieke Tonis (HR)
T 0548 53 66 89
@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink?
www.heutink.nl/info/over

Even checken

Herken jij jezelf tot nu toe helemaal  
in deze vacaturetekst? En kun jij de  
volgende boxjes afvinken?

Jouw ervaring, kennis en enthousiasme weet 
je over te brengen op jouw collega’s. Je hebt 
een brede kennis van online marketing en  
bent op de hoogte van de laatste trends.

MBO+ werk- en denkniveau en  
een aantal jaren inkoopervaring

Analytisch vermogen

Overtuigingskracht

Onderhandelingsvaardigheden

Besluitvaardigheid en  
vasthoudendheid

Pré’s:

Ervaring met MS-office 

Ervaring met Microsoft  
Dynamics AX

 

Wat we van jou verwachten

Communicatief sterk; je bent  
een daadkrachtige, slimme onder- 
handelaar, maar je bent ook taalkundig 
sterk in het Nederlands, Duits en  
Engels in woord en geschrift. 

Resultaatgericht en analytisch

Vasthoudend en creatief

No-nonsense

Teamplayer

Samen 
  sterk!

Wat bieden we 
 
Een warm welkom in een echt familie- 
bedrijf met meer dan 110 jaar ervaring.

En een leuke, uitdagende en super 
diverse functie in een veilige en gezellige 
werkomgeving bij een organisatie met 
bestaansrecht.

We zien je graag ontwikkelen en groeien. 
Eigenlijk net als waar we ons dagelijks 
voor inzetten voor onze klanten. Je krijgt 
de kans om te leren van collega’s en een 
bijdrage te leveren aan ons doel om onze 
klanten te helpen het beste uit ieder 
kind te halen op het gebied van educatie 
en ontwikkeling.

We bieden je een fulltime baan,  
als je wilt per direct, een mooi salaris,  
opleidingsmogelijkheden en fijne  
arbeidsvoorwaarden.

INKOOP 
Projectinrichting

Interessant? Lees dan gauw verder!

Medewerker

GROEIEN
MET HEUTINK

“Ben jij daadkrachtig, 
heb je affiniteit met het vak 

inrichten en logistiek? 

Dan zoeken wij jou 
bij ons groeiende bedrijf 
in de projectinrichting”


