Vacature Medewerker Technisch Inkoop
IPS Technology is een ingenieursbureau gevestigd in Eindhoven dat zich heeft gespecialiseerd in de
ontwikkeling Industriële/hightech verpakkingen, tools voor (de)montage van producten en specifieke
transporthulpmiddelen. Voor versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een

Medewerker Technisch Inkoop (40 uur)
De medewerker Inkoop maakt deel uit van het team IPS Materialen dat zorgt draag voor het inkopen
van Materialen voor assemblage van verpakkingen voor industriële producten. De medewerker
inkoop is een belangrijke schakel binnen het offertetraject. Verder bied je ondersteuning en werk je
nauw samen met onze afdeling werkvoorbereiding en constructeurs. Je legt voor jouw
werkzaamheden verantwoording af aan de teamleider. De werkzaamheden worden verricht vanaf
onze locatie van Innovar Cleaning Control aan de Ambachtsweg in Eindhoven.
In samenwerking met je collega’s horen o.a. de volgende zaken tot je takenpakket:
 Beoordelen van technische tekeningen en stuklijsten.
 Het maken van calculaties van verpakkingen, onderdelen, op basis van schetsen c.q.
uitgewerkte TPD. t.b.v. offertes. Hierbij werk je nauw samen met een projectteam.
 Prijsonderhandelingen bij inkoop van materialen en bestellingen plaatsen.
 De nadruk bij deze functie ligt op kosten calculatie en inkoop, maar je bent daarnaast ook
inzetbaar orderverwerker/werkvoorbereider voor onze projecten, om deze goed door ons
bedrijf te leiden.
Ben jij;
Vanuit je enthousiasme voel je je thuis in een informele technische en dynamische werkomgeving
waar teamwork belangrijke uitgangspunten zijn. Je komt het beste tot je recht in een afwisselende
en dynamische functie, waar je verantwoordelijkheid en initiatief kan nemen. Met jouw expertise
draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de afdeling en de organisatie doelen. Zelfstandig werken
is voor jouw geen probleem.
 MBO werk- en denk niveau (niveau 4) bij voorkeur op het gebied van werktuigbouw.
 Het lezen van technische tekeningen is geen probleem of je beschikt over voldoende
affiniteit en leert dit snel.
 Je hebt het in je de juiste beslissingen te nemen op basis van argumenten en deze op een
heldere eenduidige wijze te communiceren.
 Je bent een teamplayer , we realiseren een goed resultaat samen.
 Goede beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal.
Wij bieden jou;
 Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
 Uitstekende ontwikkel- en doorgroei mogelijkheden
 Flexibele werktijden
 Marktconform salaris (schaal 5)

Interesse?
Heb je interesse in bovenstaande vacature?
Stuur dan een CV met motivatie naar, of neem contact op met:
Annemieke de Kuijper
HR Adviseur
06-57433182
annemieke.de.kuijper@ips-technology.com
www.ips-technology.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

