Commercieel Inkoper (Mechanisch)
Raamsdonksveer (fulltime)
Over itsme
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) richt zich met een gevarieerd aanbod aan
elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op industriële eindgebruikers, machineen modulebouwers en technisch installateurs. Naast itsme in Nederland kent de groep een viertal
zusterondernemingen in het buitenland, te weten België, Duitsland, Roemenië en Spanje. De itsme groep heeft
een jaaromzet van circa 220 miljoen en telt ruim 550 medewerkers waarvan 450 in Nederland. Kijk voor meer
informatie op www.itsme.eu.

Functieomschrijving
De Commercieel Inkoper is verantwoordelijk voor het onderhandelingsresultaat van zijn leverancierspakket en
voor de realisatie van operationele doelen. Hij volgt de trends en ontwikkelingen in de markt. Daarnaast legt de
Commercieel Inkoper de juiste condities, bonussen en overige zaken die met leveranciers worden besproken vast
en is mede verantwoordelijk voor de leveranciersbeoordeling en de uitvoering van de verbeterpunten.

Functie inhoud
 Specificeren, selecteren en contracteren van leveranciers van een samengesteld leverancierspakket
 Het opstellen van strategische en operationele doelen, in samenwerking met diverse afdelingen, en het
dragen van de verantwoordelijkheid voor de realisatie daarvan
 Het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het onderhandelingsresultaat van het
leverancierspakket
 Het vastleggen van de juiste condities, bonussen en overige zaken die met leveranciers wordt
overeengekomen
 Het beoordelen, met behulp van vendor rating, van de leveranciers op basis van diverse criteria
 Bespreken van vendor rating met leveranciers en op basis hiervan het ontwikkelen van verbeterplannen
 Het volgen van trends en ontwikkelingen in de markt
 Vastleggen van leveranciersbezoeken middels bezoekrapporten
 Tijdige rapportage van knelpunten aan de Manager Commerciële Inkoop

Persoonlijke kenmerken
 Analytisch denken
 Onderhandelen
 Resultaatgerichtheid

Functie-eisen
 Een afgeronde hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau
 Enige ervaring in inkooplandschap geniet de voorkeur
 Minimaal een NEVI 1 diploma is een pré
 Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
 Uitstekende beheersing van het volledige MS Office pakket
 Kennis van SAP is een pré

Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
studiekostenregeling, collectieve zorgverzekering, ADV dagen en korting op bedrijfsfitness.

Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV ter attentie
van Eva van Olphen naar HR@itsme.eu. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen via
telefoonnummer 0162 – 484200.

