
   
 

 
Gezocht: Fulltime (Junior) Inkoper / (Junior) Supply Chain Specialist    
 
Ben jij een echte aanpakker die er enthousiast van wordt om verantwoordelijk te zijn voor het gehele 
inkoopproces van jouw eigen productgroepen? Lees dan snel verder of deze functie van fulltime 
inkoper aansluit op wat jij zoekt. 
 
In de functie van inkoper kom je te werken op onze vestiging in Son en zal je regelmatig ons kantoor 
in Maasbracht bezoeken.  
 
Naast 2 collegainkopers zal jij een deel van het inkoop assortiment voor jouw rekening nemen.  
 
Om een indruk te krijgen van de producten in ons assortiment kun je het beste 
www.logistiekonline.nl raadplegen. Het is jouw verantwoordelijk om deze online winkel te voorzien 
van voorraad. Je vindt het dan ook een uitdaging het maximale uit ons ERP systeem te halen om dit 
te realiseren.  
 
Korte termijn 

- Het voor jouw assortiment bedienen en inregelen van het ERP systeem: 
veiligheidsvoorraden, bestelmethodiek, bestelhoeveelheden, inkoopvolume etc.;  

- De inkoopbehoeftes in de gaten houden in ons ERP systeem (Microsoft Dynamics AX) 
In een groeiende onderneming vergt dit continu opschalen en afstemmen; 

- Het handelen naar deze behoeftes in de vorm van het aanmaken en versturen van 
inkooporders; 

- Controleren en verwerken van de orderbevestigingen; 
- Bewaken, opvolgen en reclameren over levertijden; 
- Het communiceren van de status van de lopende orders naar interne klanten. 

 
Lange termijn 

- Meedenken in de supply chain processen binnen de Europese Rotom groep; 
- Het verder uitbouwen van de relaties met bestaande en nieuwe leveranciers; 
- Afspraken maken met leveranciers over prijzen en levertijden. 

 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 
- Ervaring als inkoper is een pre maar niet noodzakelijk; 
- Inzicht in MRP processen en supply chain kennis is een pre; 
- Je spreekt vloeiend Nederlands en jouw Engelse taalvaardigheden zijn goed; 
- Je beschikt over een proactieve werkhouding; 
- Je bent communicatief vaardig en kunt goed onderhandelen; 
- Je voelt je sterk verantwoordelijk voor het succes van jou takenpakket; 
- Je werkt nauwkeurig en weet de juiste prioriteiten te stellen, indien nodig in overleg met 

jouw leidinggevende.  
  

http://www.logistiekonline.nl/


   
 
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; 
- 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. 

 
Wij nodigen zowel HBO starters als meer ervaren inkopers uit om bij interesse te reageren op deze 
vacature. 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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