
   
 
 

Gezocht: fulltime tactisch inkoper 
 
Ben jij een echte aanpakker die er enthousiast van wordt om de beste prijs – en leveringsafspraken 
te maken met leveranciers en partners voor jouw productcategorieën? Lees dan snel onderstaande 
vacature! 
 
In deze fulltime functie van tactisch inkoper draag je zelfstandig zorg voor de tactische kant van het 
inkoopproces voor jouw product- en dienstencategorieën. Je maakt afspraken met leveranciers over 
prijzen en levertijden en onderhoud de relaties met hen. Je bent verantwoordelijk voor het zeker 
stellen van de totale behoefte voor jouw product- en dienstencategorieën.  
 
 Je komt te werken op onze vestiging in Son samen met 2 andere tactisch inkopers en een 
operationeel inkoper. Iedere inkoper is verantwoordelijk voor een eigen pakket inkoopgroepen. En 
samen zorgen jullie ervoor dat de afdeling inkoop draaiende wordt gehouden en dat de 
inkooporganisatie verder geprofessionaliseerd wordt. 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau aangevuld met 3 jaar ervaring in een 
vergelijkbare functie 

- Je spreekt vloeiend Nederlands en jouw Engelse taalvaardigheden zijn goed 
- Je bent een echte onderhandelaar en werkt nauwkeurig 
- Met jouw proactieve houding zie je kansen en benut deze 

 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
 
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  

 
Wat bieden wij? 

- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt 
- Een telefoon en laptop van de zaak 
- Arbeidsvoorwaarden conform de Cao Houtverwerkende industrie 
- Een functie binnen een informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd wordt 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur 

 
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Stuur dan jouw korte motivatie 
en CV naar Eline van der Linden per email eline.vanderlinden@rotom.nl. Of neem voor meer 
informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
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