Vacature medewerker Inkoop - Orderverwerking
Ben jij een echte regelaar die nauwkeurig en gestructureerd werkt? Vind jij het leuk om
verkooporders in te voeren en te zorgen voor tijdige bestellingen bij onze leveranciers?
Communiceer je op duidelijke en vriendelijke wijze met klanten en leveranciers over de status en
voortgang? Zie jij problemen of vertragingen tijdig aankomen en los je ze op (samen met je
collega’s)? En ben je administratief sterk en ‘handig’ met de computer? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

De functie

Als medewerker Inkoop – Orderverwerking zorg jij voor het plaatsen en de administratieve
verwerking van de order. Je stemt dit af met je collega’s van technische inkoop, werkvoorbereiding
en planning en je communiceert de leverdatum aan onze klant of collega van verkoop. Daarnaast
bewaak je de levertijden en los je problemen of vertragingen op. Je maakt deel uit van het gezellige
team van IPS Materialen. Zij zorgen voor de materialeninkoop voor de assemblage van onze
industriële verpakkingssystemen.
Het grootste deel van de dag vul je met:
 Het plaatsen van (herhaal)orders bij onze leveranciers en erop toezien dat de bestelling
volgens de gewenste voorwaarden geleverd worden;
 Het administratief verwerken van de orders in ons informatiesysteem (ISAH);
 Het onderhouden van contact met leveranciers over leveringscondities;
 Het communiceren met onze klanten over de status van de orders.

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 werk en denk niveau;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je werkt planmatig, gestructureerd en bent nauwkeurig;
Technisch inzicht, in staat zijn technische tekeningen te lezen of bereid hier een cursus voor
te volgen;

We werken in een informele sfeer. Door de snelle groei is het soms nog wat hectisch. Wij zoeken een
echte ‘hands on’ teamspeler met een flexibele houding, die de handen uit de mouwen steekt. Samen
brengen we zo structuur en rust in het orderproces.

Ons aanbod





Uitdaging, afwisseling in je werk, verantwoordelijkheid voor je taken en
doorgroeimogelijkheden;
Samenwerken in een gezellig team, dat voor elkaar klaar staat;
Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen middels trainingen en opleidingen;
Een marktconform salaris, uitstekende pensioenregeling, flexibele starttijden en een leuke
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.

