Vacature: Calculator - Technisch Inkoper
Vind jij het leuk om prijscalculaties te maken op basis van een concept of TPD en die gedurende het
project bij te stellen? Adviseer jij het projectteam op basis van technische tekeningen over
inkoopprijzen en levertijden? Ben je een echte regelaar, die communicatief sterk is, relaties opbouwt
met leveranciers en goed kan onderhandelen? Ben je daarnaast consequent en nauwkeurig in de
vastlegging van gegevens? Dan kom ik graag met je in contact.

De functie

Als Calculator - Technisch Inkoper zorg jij op basis van het concept voor een prijscalculatie die je
gedurende het project blijft bijstellen. Je bent van A tot Z betrokken en draagt bij aan de realisatie
van de prototype verpakkingssysteem. Samen met de Product Quality Engineer en de Project
Engineer bewaak je de kwaliteit, kosten en de tijdige levering van het prototype. Daarnaast ben je
het aanspreekpunt voor projecten die niet in eigen beheer zijn ontwikkeld en herhaalorders. Op basis
van jouw inkoopkennis calculeer je de verkoopprijs voor onze opdrachtgevers.
Het grootste deel van je dag vul je met:
 Het maken van calculaties voor technisch complexe verpakkingssystemen op basis van
schetsen c.q. uitgewerkte TPD. t.b.v. offertes. Hierbij werk je nauw samen met een
projectteam.
 Het uitzetten van prijsaanvragen bij leveranciers, deze beoordelen en prijsonderhandelingen
voor de beste kwaliteit bij inkoop van materialen.
 De nadruk bij deze functie ligt op kosten calculatie en inkoop. Daarnaast spring je bij
orderverwerking en werkvoorbereider bij als het nodig is.

Over IPS Technology

IPS Technology is een ingenieursbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van industriële
verpakkingssystemen, tools en specifieke transporthulpmiddelen. We lossen complexe
verpakkingsvraagstukken op voor onze high tech klanten. Doordat we ook een test-, assemblage- en
cleaning centrum hebben, leveren we een integrale ketenbenadering die uniek is in de markt.

Jouw profiel









MBO+ / HBO werk- en denk niveau;
Je kunt technische tekeningen en stuklijsten lezen en hebt bij voorkeur kennis van materialen
zoals metaal, hout en kunststof;
Je neemt weloverwogen beslissingen en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
Je bent flexibel, prijsbewust, commercieel, gedreven, nauwkeurig en enthousiast.
Je vind het leuk om te onderhandelen en de beste prijs en kwaliteit voor IPS te krijgen;
Je bent stressbestendig en kan goed overzicht houden met projecten die simultaan verlopen;
Je bent in staat om schriftelijk en mondeling te communiceren met internationale
leveranciers in het Engels.

Ons aanbod





Uitdaging, afwisseling in je werk, verantwoordelijkheid voor je projecten en
doorgroeimogelijkheden;
Samenwerken op een professionele manier met directe lijnen in een leuk team met goede
werksfeer;
Trainingen en opleidingen voor jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling om in de
huidige dynamische wereld bij te blijven.
Een marktconform salaris, uitstekende pensioenregeling, flexibele starttijden en een actieve
personeelsvereniging.

Interesse?

Herken jij jezelf in bovenstaande profiel? Solliciteer dan meteen door je CV te sturen naar
marieke.maenen@ips-technology.com.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marieke Maenen,
Corporate Recruiter via +31 (6) 51060983
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

