Replay Profs in Playgrounds is per direct op zoek naar:
Inkoper (m/v, fulltime/parttime)
Als technisch inkoper ben je verantwoordelijk voor het inkoopbeleid. Jij bepaalt wat de
organisatie nodig heeft en zorgt er in contacten met leveranciers voor dat je de best
mogelijke deals krijgt, waarbij het behoud van een duurzame relatie voorop staat. Met
jouw strategisch inzicht, kennis van het product, leveringen en leveranciers zorg jij dat
we de producten voor onze productie en klanten op tijd in huis hebben. Het accuraat
beheren van inkooporders, artikelen en leveranciers in Exact Online zorgt voor een
goede samenwerking met andere afdelingen.
Wat heb jij in huis?










Je hebt HBO werk- en denkniveau.
Je hebt technische kennis (pré).
Je beschikt over een afgeronde opleiding NEVI 1 of bent bereidt hiervoor te
studeren.
Enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.
Je hebt ervaring met ERP systemen, bij voorkeur Exact Online.
Je beheerst de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.
Je beschikt over analytische vaardigheden en bent resultaatgericht.
Je bent in staat om anderen te overtuigen en bent tevens
onderhandelingsvaardig.
Je bent 32-40 uur per week beschikbaar.

Wat bieden wij jou?
Je wordt lid van de Replay-familie, een familie met veel humor en
verantwoordelijkheidsgevoel.
 Een afwisselende baan in dagdienst waar geen dag hetzelfde is.
 Een 4 daagse werkweek is mogelijk, vrijdagmiddag altijd vrij.
 Een goed salaris, want bij goede medewerkers hoort ook een goed salaris.
 Een goed pensioen, vakantiegeld en reiskostenvergoeding.
 Ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën (daar staan we niet alleen voor
open, wij moedigen dit zelfs aan).
 Enthousiaste collega’s met een mentaliteit van “wij doen het samen”. We zijn allen
jong of jong van geest. We zijn tenslotte elke dag bezig om kinderen blij te
maken.
 Goede ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingen voor de toekomst.
Ben jij de persoon die wij zoeken? Reageer dan door een motivatiebrief en CV te mailen
naar Anne Cox: anne@replay-speeltoestellen.nl. Voor vragen bel dan gerust: 0773066327 (ma t/m do).

