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In deze functie ben je vooral operationeel, strategisch en 
tactisch aan het werk. Dat betekent dat je aan de ene kant 
verantwoordelijk bent voor de operationele uitvoering van het 
inkoopproces zoals het maken van samenwerkingsafspraken en 
aan de andere kant richt je je op hoe het inkoopproces effi ciënter 
kan worden ingezet. Je bent gericht op het inkopen van alle 
materialen die benodigd zijn voor de productie en montage van 
kozijnen. Je bent verantwoordelijk voor afspraken rondom 
prijzen en contracten en zorgt voor een goede relatie 
met de leveranciers. In deze functie 
heb je ook een adviserende rol naar 
jouw collega’s met betrekking 
tot de inkoop van 
materialen. 

Wegens uitbreiding in 
Goedereede en Oud 
Gastel zoeken wij een

Strategisch 
inkoper

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je bent een ultieme relatiebouwer 
en hebt affi niteit met een 
productiebedrijf. Je bent op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de markt en 
je weet hoe de inkoopwereld werkt. 
Daarnaast ben je communicatief 
sterk, heb je doorzettingsvermogen 
en kan je snel schakelen. Je bent 
gemotiveerd om zo effi ciënt mogelijk 
te werken en denkt graag mee aan 
het verder ontwikkelen en verbeteren 
van het inkoopproces. Je hebt enkele 
jaren ervaring in een soortgelijke 
functie en hebt HBO werk- en/of 
denkniveau. 

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke en uitdagende baan 
bij een bedrijf dat volop in 
ontwikkeling is en zeer betrokken 
medewerkers heeft. Ons bedrijf 
heeft een open en professionele 
sfeer en fi jne collega’s. Ook 
ontvang je een passend salaris en 
secundaire voorwaarden conform 
de cao vlakglas. Ben je enthousiast 
geworden na het lezen van de 
vacature? Solliciteer dan snel.

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar: 
Goemaat B.V. t.a.v. Elleke Buscop. Email: 
sollicitatie@goemaat.nl Meer info? Ga naar 
www.goemaat.nl en onze LinkedIn pagina.
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