
   
 
 
Gezocht: Fulltime Group Procurement Manager 

 
Vanwege de groei van Rotom zijn wij op zoek naar een Group Procurement Manager met standplaats 
Maasbracht of Son. In deze functie ben jij eindverantwoordelijk voor de totale inkoop voor de gehele 
Rotom Groep. Je ontwikkelt, realiseert en bewaakt een consistent strategisch inkoopbeleid. Je geeft 
sturing aan het inkoopteam waarvan de medewerkers decentraal gevestigd zijn in de landen waar 
Rotom actief is.  
 
In de huidige situatie is de inkoop grotendeels decentraal georganiseerd. Het doel is om te komen tot 
een strategisch organisatiebreed inkoopbeleid welke doorgevoerd wordt naar alle Rotom locaties. 
Wij zoeken een collega die over de kennis en ervaring beschikt om onze (inkoop)organisatie naar een 
hoger niveau te brengen. Je rapporteert aan de CEO. 
 
Verder bestaat jouw takenpakket uit: 

 Het opstellen van de inkoopdoelstellingen in samenspraak met de groepsdirectie, zorgdragen 
voor uitvoering van deze doelstellingen in samenwerking met het inkoopteam. 

 Het leidinggeven aan het inkoopteam Rotom Nederland en functioneel leidinggeven aan de 
inkopers van de overige vestigingen. 

 Het opstellen van inkoopcontracten van goederen en diensten met de key leveranciers voor de 
Rotom Groep. 

 Analyseren van de inkoopmarkt en actief volgen van (markt)ontwikkelingen en trends en deze 
vertalen naar het inkoopbeleid. 

 Periodiek rapporteren en adviseren over grondstof ontwikkelingen en de voortgang m.b.t. 
realisatie van de inkoopdoelstellingen aan de CEO en het groepsmanagement. 

 Professionaliseren en ontwikkelen  van de verschillende inkoopafdelingen binnen de Rotom 
Groep. 

 Doorvoeren van lean op inkoop zoals supplier en factuur reductie door volume bundeling. 

 Zelfstandig onderhandelingen voeren met binnen- en buitenlandse key leveranciers. 

 Identificatie van inkoopbesparings potentieel bij bestaande Rotom bedrijven en add-on 
acquisities.  

 
Wat vragen wij van jou? 
- HBO / WO werk- en denkniveau aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring met 

strategische/tactische inkoop. 

- Ervaring met het aansturen van een (internationaal) inkoopteam. 

- Je beschikt over een analytisch denkvermogen en onderhandelingsvaardigheden. 

- In jouw werk ben je resultaatgericht en besluitvaardig. 

- Communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in 

woord en geschrift en bij voorkeur ook de Duitse taal. 

- Bereidheid tot reizen voornamelijk binnen Europa. 

- Je hebt affiniteit met logistieke dienstverlening. 

  



   
 
 
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 € 140 MLN per 
jaar, de komende jaren wil Rotom fors groeien door overnames en autonome omzetgroei. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  
 
Wat bieden wij? 
- Een salaris passend bij de functie en afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
- Een auto van de zaak; 
- Een telefoon en laptop van de zaak; 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
- Een functie binnen een jong en informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie; 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden; 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 
 
Heb jij passie voor het inkoopvak en zie jij het als de ultieme uitdaging om de het voortouw te nemen 
in het verder vormgeven van de inkooporganisatie? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline 
van der Linden per email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via 
telefoonnummer 0499 491012. 
 
 
 
 
 


