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Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een inkoper/ planner. Wil jij werken binnen een
vooruitstrevend Hightech bedrijf? Dan zoeken wij jou!
Ons bedrijf
High Voltage Potting and Coating (HVPC) is producent en expert op het gebied van
hoogspanningselektronica. Onze klanten zijn o.a. werkzaam in de medische industrie en binnen
defensie. We bieden de mogelijkheid om klanteisen uit te werken tot een concept en de productie
hiervan van begin tot eind uit te voeren, een totaalpakket voor onze klanten dus. Kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel en dit zoeken we ook in onze medewerkers. Ons team bestaat uit ruim
twintig medewerkers en onze bedrijfscultuur is open en gemoedelijk. Er wordt hard gewerkt, maar er
is ook tijd voor gezelligheid onderling.
De functie (Tactisch) inkoper/ planner
Als inkoper cq planner ben je verantwoordelijk voor het inkopen van de juiste goederen en diensten.
Je brengt de klantbehoeften in kaart en vertaalt deze naar de juiste inkoopspecificaties. Je doet
marktonderzoek en selecteert de beste leveranciers. Je onderhandelt over de voorwaarden en sluit
contracten af. Daarnaast geef je ondersteuning aan het hoofd bedrijfsbureau voor de productie
planning. Naar jouw leveranciers toe weet jij een goede relatie te onderhouden die in balans is. Jij
weet ervoor te zorgen dat zij net dat tandje extra zetten wanneer nodig, maar weet ze ook scherp te
houden wanneer de situatie daarom vraagt.
Als Tactisch Inkoper beschik jij over het vermogen om planmatig te kunnen werken. Jouw producten
zijn tijdig binnen zodat de assemblage ten alle tijden door kan. Zo niet, dan ben jij diegene die een
oplossing weet te bedenken waarmee iedereen tevreden is.
Wat vragen we van je?
•
Je beschikt over een MBO+ tot HBO werk,- en denkniveau;
•
Ervaring als inkoper binnen een assemblageomgeving is een pré
•
Je vindt het leuk om incidenteel te reizen naar leveranciers
•
Je bent verder communicatief vaardig in zowel Nederlands en Engels, Duits is een pré.
Wat bieden we jou?
•
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
•
Een jaarcontract voor 38 uur per week met uitzicht op vast dienstverband
•
Een inwerktraject door collega’s en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen/scholing
•
Werken binnen een Hightech familiebedrijf met een informele sfeer

Enthousiast geworden? Reageer dan met CV en motivatie voor 30 juni 2022. Heb je nog vragen over
deze vacature? Neem dan ook gerust contact op!

Henri Schoolderman, General Manager
E-Mail adres: h.schoolderman@hvpc.nl
Telefoonnummer: 074 255 54 20

