Vacature medewerker Inkoop – Orderverwerking
32-40 uur, locatie Schijndel
Ben jij een echte regelaar en krijg jij er energie van om het inkoopproces in goede banen te leiden?
Zorg jij voor het gewenste resultaat door afspraken na te komen en dat ook bij in- en externe partijen
te stimuleren. Ben je mondig, rap met invoeren van inkooporders en pak je door in de vervolgacties?
Zie jij problemen tijdig aankomen en zorg jij voor een werkbare oplossing? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

De functie

Als medewerker Inkoop – Orderverwerking bepaal je het succes van onze organisatie doordat jij het
inkoopproces onder controle hebt. Jij voert orders in, vraagt levertijden op en plaatst orders bij onze
leveranciers. Ook heb je een coördinerende rol; je zorg ervoor dat orders op tijd binnen zijn en je lost
issues op, voordat het een probleem vormt. Je communiceert met collega’s van technische inkoop,
logistiek, verkoop, werkvoorbereiding en planning en je communiceert met de klant over levertijden.
Je maakt deel uit van het gezellige team van IPS Materialen. Je rapporteert aan de teamleider, die
tevens jouw sparringpartner is bij escalaties.
Het grootste deel van de dag vul je met:
 Het opvragen van levertijden en plaatsen van orders bij leveranciers;
 Erop toe zien dat bestellingen op tijd geleverd worden en het oplossen van issues;
 Het communiceren van levertijden aan interne en externe klanten;
 Het bewaken van de planning;
 Het verwerken van orders in het ERP systeem (ISAH).

Over IPS Technology

IPS Technology bestaat ruim 25 jaar en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van industriële
verpakkingssystemen, tools en specifieke transporthulpmiddelen. We lossen complexe
verpakkingsvraagstukken op voor onze hightech klanten. De afdeling Materialen houdt zich bezig
met de levering van onze verpakkingen door inkoop en productie. Doordat we ook een test-, en
cleaning centrum hebben, leveren we een integrale ketenbenadering die uniek is in de markt.

Jouw profiel





Minimaal MBO niveau 4 werk- en denk niveau;
Je bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
Je hebt een positieve instelling, afspraak is afspraak en je bent accuraat;
Je hebt affiniteit met techniek.

We werken in een informele sfeer. Door de snelle groei is het soms nog wat hectisch. Wij zoeken
iemand die het leuk vindt om mee te denken in processen en die de handen uit de mouwen steekt.
Samen brengen we zo structuur en rust in het orderproces.

Ons aanbod





Salarisrange € 2.100,- tot € 2.800,- bruto per maand op fulltime basis, tijd-voor-tijd regeling,
uitstekende pensioenregeling, flexibele starttijden en een leuke actieve
personeelsvereniging.
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;

Interesse?

Herken jij jezelf in bovenstaande profiel? Solliciteer dan meteen door je CV te sturen naar
marieke.maenen@ips-technology.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

