Operationeel Inkoper (Junior)
Leergierige, ambitieuze starter
Eibergen, Fulltime (38 uur)

Functieprofiel
Als Junior Operationeel Inkoper bij Te Koppele in Eibergen ontwikkel jij je tot gedreven en allround
inkoper. Je zorgt voor het plaatsen en volgen van orders en je zorgt ervoor dat de benodigde
producten tijdig en volgens afspraak op locatie zijn. Je hebt een belangrijke rol in het bewaken van het
inkoop en supply chain bedrijfsproces en denkt mee om de processen efficiënter te laten verlopen en
te automatiseren. Je staat in nauw contact met leveranciers met betrekking tot leveringen en
onderhandelingen en kent vanuit de commerciële organisatie de behoefte van de klanten.
Te Koppele B.V. is een gerenommeerde technische groothandel met meer dan 25.000 artikelen,
gespecialiseerd in onder ander ijzerwaren, gereedschappen, bouwbeslag, klimmaterialen. Vanuit de
hoofdvestiging in Eibergen en afhaalvestigingen in Lochem en Winterswijk richt men zich op
professionele afnemers in de bouw en industrie in de regio.
In de rol van Operationeel Inkoper heb je oog voor verbeteringen in de (werk)processen, om zo bij te
dragen aan de verdere ontwikkeling en automatisering van Te Koppele. Je brengt structuur aan, hebt
een klantgerichte instelling en staat leveranciers te woord over bestellingen, prijzen, levertijden en
orderbevestigingen. Je werkt nauw samen met een Strategisch Inkoper om ervaring op te doen, en je
krijgt de mogelijkheid om door te groeien in het inkoop vak.

Verantwoordelijkheden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plaatsen van inkoopbestellingen aan de hand van interne en externe aanvragen en
(geautomatiseerde) besteladviezen
Controleren van orderbevestigingen, bewaken van levertijden en credits
Nauw contact houden met leveranciers over vragen met betrekking tot geplaatste bestellingen,
levertijden en (onvoorziene) wijzigingen
Beheren van en toezien op actuele voorraad en doorvoeren van product en prijswijzigingen in het
assortiment
Afhandelen van retouren en garanties
Meedenken met verbeterplannen en het optimaliseren en automatiseren van systemen en
processen
Direct rapporterend aan de Strategisch Inkoper

Wij vragen
▪ HBO werk- en denkniveau in de richting Bedrijfskunde, Commerciële Economie of Facility
Management
▪ NEVI-1 opleiding is een pré, of je bent bereid deze te behalen
▪ Handig met ICT en automatisering, goede kennis van Excel en ervaring met ERP systemen is een
pré
▪ Persoonlijkheid: analytisch sterk, commercieel gedreven vanuit de inhoud en proces, duidelijk,
correct, goed in het stellen van prioriteitenleergierig, nauwkeurig, doelgericht en daadkrachtig
▪ Goede mondeling en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal, Duitse en Engels is een pré

Wij bieden
▪
▪
▪
▪
▪

Een uitdagende en afwisselende baan waarin je ontwikkeling belangrijk is (doorgroeien naar
Inkoper valt binnen de mogelijkheden)
Een marktconform salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring)
Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen (o.a. NEVI/Excel)
25 vakantiedagen en 12 atv-dagen
Plezierige informele werksfeer

Bedrijfsomschrijving
Te Koppele B.V. is een technische groothandel gespecialiseerd in ijzerwaren, gereedschappen,
bouwbeslag, klimmaterialen en meer. Vanuit de hoofdvestiging in Eibergen en afhaalvestigingen in
Lochem en Winterswijk richt men zich op professionele afnemers in de bouw, industrie en rietdekkerij.
Binnen de drie ruim opgezette vestigingen in Eibergen, Lochem en Winterswijk werken 40 ervaren en
deskundige medewerkers, heeft men meer dan 25.000 artikelen die dagelijks uit voorraad geleverd
kunnen worden. Al meer dan 60 jaar geeft men dagelijks invulling aan de bedrijfsfilosofie: “De
betrouwbare partner voor bouw en industrie.”
Bekijk de website voor meer informatie: www.tekoppele.nl

Geïnteresseerd?
Siebert & Wassink is door Te Koppele gevraagd om de werving- en selectieprocedure voor de Junior
Operationeel Inkoper te verzorgen.
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 29 juli 2022. De eerste gesprekken worden gevoerd door
Tom Lubbers en Tom Munster bij Siebert & Wassink. De vervolggesprekken met Te Koppele zijn
gepland in augustus. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Wij streven ernaar om de
procedure in augustus af te ronden zodat je snel kan starten.
Let op: vanwege de vakantieperiode kan van de planning afgeweken worden. Dit kan het proces
versnellen. Reageer daarom snel voordat het te laat is.

Solliciteer hier middels een motivatie en een CV. Neem voor meer informatie contact op met Tom
Lubbers of Tom Munster van Siebert & Wassink.
t: 053 – 480 35 50
m: 06 – 34 40 36 66 (Tom Lubbers) of 06 – 43 03 07 99 (Tom Munster)
e: lubbers@siebertwassink.nl of munster@siebertwassink.nl
w: www.siebertwassink.nl

