Sinds 1921 leveren en produceren we hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie. Dat doen we natuurlijk
niet alleen, want we hebben locaties over de hele wereld! Onze productielocatie in Dordrecht, Nederland is veruit het
grootst. Met ca. 600 professionals doorlopen we hier alle stadia van de ontwikkeling van een flowmeter. Bij ons zie je direct
het resultaat van je eigen inspanning!

Senior Technisch Inkoper
Dit is wat we je bieden:
Om te beginnen een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Bij KROHNE ben je verzekerd van
een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast
bieden we je het volgende:
•
•
•

Jaarcontract met intentie tot vast
dienstverband;
Een goed geregeld pensioen bij PMT;
Reiskostenvergoeding;

•
•
•

Vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 3
collectieve vakantiedagen;
Gratificatiebonus;
Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE
Online Academy;

Dit is wat je gaat doen:
Wij zijn op zoek naar een Technisch Inkoper ter uitbreiding van het huidige team.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het tijdig en juist inkopen van de benodigde onderdelen en materialen, conform
onze kwaliteitsnormen en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Je bent het eerste aanspreekpunt voor al onze
(inter)nationale leveranciers met wie je afspraken maakt over prijzen levertijden en overige condities. Je beoordeeld de
leveranciers kritisch en bent continu op zoek naar nieuwe leveranciers en mogelijkheden van materialen. Je zorgt ervoor
dat er voldoende gangbare materialen op voorraad zijn en houdt toezicht op een correct verloop van het bestelproces,
waarbij je de inkooprisico's probeert te beperken. Daarnaast krijg je de vrijheid om mee te denken in de inrichting van een
voorraad- en bestelsysteem en neemt het initiatief in de inrichting hiervan.
Met deze werkzaamheden zou je je bezighouden:
• Op- en verder uitbouwen van leveranciersrelaties;
• Beoordelen van inkoopaanvragen en doorvoeren;
• Inkoopcontracten afsluiten en de processen beheren en bewaken;
• Potentiële leveranciers beoordelen en onderhandelen omtrent prijsafspraken;
• Bewaken van de kwaliteitsnormen;
• Lange termijn afspraken maken met A-leveranciers.
• En meer…

Dit is wat we van je vragen:
Jij snapt als geen ander dat je in deze rol de schakel bent tussen je in- en externe klant. Het team en de klanten zijn blij
met jou omdat jij ervoor zorgt dat alle processen zo soepel mogelijk verlopen. Je bent proactief, zelfstandig, ambitieus en
bereid om cursussen te volgen. Verder denken we dat je het volgende nodig gaat hebben:
•
•
•
•

Een afgeronde HBO-opleiding richting werktuigbouwkunde;
Je bent in het bezit van minimaal in het bezit van je NEVI 1;
Er is geen relevante ervaring vereist maar dit is natuurlijk wel een pré;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Heb je nog vragen of wil je graag solliciteren?
Neem dan contact op met HR via HR.Dordrecht@KROHNE.com
We kijken uit naar je reactie!

