Ben jij commercieel en strategisch onderlegd en onderhandel je als de beste? Dan
ben jij de collega die we zoeken! Bij ons is er een vacature voor:

Inkoper (fulltime)
Wie zijn wij?
WBM Staalservice centrum is een toeleverancier van onderdelen uit plaatstaal in Stramproy. Wij zijn
gespecialiseerd in 3D-lasersnijden, laserlassen en we bewerken hoogsterkte staal en – als een van de
weinigen in Nederland – staal dikker dan 4 mm. Hoe dat er precies uitziet? Onze bedrijfsfilm geeft
daar een goed beeld van.

Wat zoeken wij?
Voor ons bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar een inkoper. Jouw positie vormt de sleutelrol in het
bedrijf WBM: immers zonder inkoop, geen materiaal. Je onderhandelt, organiseert en schakelt
tussen de verschillende afdelingen en diverse leveranciers. Je bouwt je netwerk uit en garandeert de
meest optimale flow van materiaal en voorraad. Je durft te onderhandelen, maar beschikt wel over
de juiste dosis tact om de goede relaties met leveranciers te behouden.

Wat ga je doen?
Als inkoper heb je een afwisselende en uitdagende functie waarin je korte lijntjes houdt met de
verschillende afdelingen binnen het bedrijf en met de leveranciers. Met de grote afwisseling in
productvariëteit in de metaalbranche komen hier dagelijks veel bestellingen binnen en dat zorgt
ervoor dat er een zeer wisselende behoefte aan materiaal is. Jij gebruikt jouw commerciële en
strategische vaardigheden om op het juiste moment plaatmateriaal in te kopen waarbij je
onderhandelt over de optimale inkoopvoorwaarden.
De inkoper zorgt voor een geordend artikel- en voorraadbeheer en bewaakt deze in het ERPsysteem. Je controleert orderbevestigingen en je handelt proactief bij afwijkingen of wijzigingen. Je
formuleert tevens adviezen ter verbetering van de kwaliteit, de effectiviteit en de efficiëntie van de
levertijden en het procesverloop.
Je houdt je bezig met de volgende taken:






Je bereidt het inkoopproces voor.
Je selecteert leveranciers op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Nieuwe trends pik je tijdig op.
Je verzorgt de inkoop van producten en diensten en regelt hiervoor de best mogelijke deal.
Je anticipeert op afwijkingen in de levering of de planning.
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Je behoudt een optimale voorraad tegen zo laag mogelijke kosten.
Je draagt bij tot de verbetering van de inkooporganisatie.

Wie ben jij?
Om succesvol te zijn in deze functie beschik je minimaal over de volgende zaken:








Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond.
Je hebt ervaring met diverse inkoopprocessen.
Je hebt kennis van diverse softwarepakketten, zoals Office en ERP (ISAH).
Je bent communicatief sterk in het Nederlands, Duits en Engels, zowel mondeling als in
geschrift.
Je bent commercieel en strategisch goed onderlegd.
Je hebt technisch inzicht, kennis van kwaliteitseisen en affiniteit met een productieomgeving.
Je herkent je in onze cultuurwaarden: Samenwerking, collegialiteit, klantgerichtheid,
kwaliteit

Waarom werken bij het bedrijfsbureau bij WBM?
Ons doel is om maximale klanttevredenheid te realiseren. Dat doen we samen met jou. Daarom gaan we
als werkgever tot het uiterste voor jou. Omdat wij willen dat jij ook maximaal slaagt, volg je na je
inwerkperiode verdere verdiepingstrainingen, samen met je teamgenoten. Zo blijf je je ontwikkelen in
jouw eigen vakgebied. Overtuig ons van je ambities en we bieden je voldoende doorgroeimogelijkheden!
WBM Staalservice centrum biedt jou:

Een goed salaris, passend bij jouw
opleiding en ervaring

Een functie waarop CAO Metaal en
techniek van toepassing is

Actieve personeelsvereniging: o.a.
jaarlijks uitje en zomerbarbecue

Een uitdagende functie
Reiskostenvergoeding, 25
vakantiedagen en een uitstekende
pensioenregeling

Een intensief inwerktraject met
trainingen op het gebied van
productkennis en klantgerichte
vaardigheden

Eigen opleidingscoördinator én een
online leeromgeving voor persoonlijke
ontwikkeling

Een enthousiast team binnen een
ambitieus bedrijf

Kom jij bij ons werken?
Wil jij deze kans aangrijpen? Solliciteer dan op de verkoop binnendienst medewerker vacature bij
WBM Staalservice en stuur je CV en motivatiebrief naar r.verkooijen@wbm.eu of h.bos@wbm.eu Wij
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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