
 
 

Senior Buyer Indirect Goods and Services 
Fulltime 

Son 
 
Rotom Europe is zoekende naar een getalenteerde Senior Buyer voor de categorie Indirect Goods 
and Services (NPR, Non Product Related). Je komt te werken bij een snel groeiende organisatie  met 
de missie om nummer één te worden op het gebied van ladingdragers in Europa, denk aan pallets, 
rolcontainers,  dozen etc.. Rotom  ondersteunt zijn klanten via handel, verhuur, eigen productie of 
via onze webshop. Met momenteel 31 locaties en meer dan 550 fte in Europa willen we 3 keer zo 
groot worden. Door deze ambitie, is de Senior Buyer Indirect Goods and Services essentieel. Je zult 
deel uit maken van een Europees inkoopteam.  
 
Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden: 

 Verantwoordelijk voor de tactische inkoop van indirecte goederen en diensten (Non Product 
Related) voor alle bedrijven van Rotom Europe;  

 Jouw categorie omvat productgroepen als facilitaire goederen en diensten (autolease, catering, 
HR etc.), technische goederen en diensten (MRO, trailers, etc.), transport en ICT. 

 Je initieeert en implementeert voor de verschillende productgroepen jouw opgezette strategie 
uit. Sommige productgroepen vereisen snelheid, efficiëntie en effectiviteit en andere worden 
bepaald door kosten en strategische beslissingen; 

 Uitvoeren door middel van specificeren., sourcing/tendering, selecteren en contracteren; 

 Ontwikkelen van een effectief communicatienetwerk met de belangrijkste stakeholders. Je werkt 
nauw samen met ons Europees inkoopteam; 

 Je beheerst jouw categorie door te sturen op parameters zoals kwaliteit, logistiek, techniek, 
duurzaamheid en totale kosten (besparingen); 

 Je managed jouw suppliers door uitstekend relatiebeheer, Supplier Development Programs en  
contract compliancy management; 

 Jij draagt zorg dat je inzicht behoud in de meest relevante marktontwikkelingen en business 
analyses. 

 Jij initieert complexe inkoopprocessen en -projecten. 
 
Jouw profiel: 

 Bachelor of Master ((technisch) Bedrijfskundig, facilitair management, Bedrijfseconomie, supply 
chain management of vergelijkbaar); 

 Minimaal 5 jaar tactische inkoopervaring; 

 Specifieke inkoopopleiding (Nevi 2, CIPS, CPM of vergelijkbaar); 

 Aantoonbare netwerkvaardigheid met sterke onderhandelingsvaardigheden; 

 Een commerciële drive met goed zakelijk inzicht; 

 Vloeiend Engels. 

 Uitgebreide kennis van een ERP-systeem (voorkeur met Microsoft AX of D365); 

 enthousiast betreffende internationaal reizen. 
 
  



 
Introductie van Rotom Europe: 
Rotom Europe is een snelgroeiende toonaangevende internationale leverancier van ladingdragers 
voor de supply chain die actief is in 10 Europese landen met het hoofdkantoor in Son, nabij 
Eindhoven. Onze ambitie is het faciliteren en verbeteren van de supply chain van onze klanten door 
het juiste gebruik van ladingdragers en het aanbieden van duurzame diensten en oplossingen, 
waaronder verhuur, pooling en verpakkingsherstel. Samen met Waterland Private Equity 
Investments volgen we een Buy and Build-strategie om Europees marktleider te worden. De omzet 
van de groep bedraagt meer dan € 200 miljoen per jaar. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken. 
 
Wat bieden wij? 

 Een marktconform salaris passend bij de functie en afgestemd op jouw kennis en vaardigheden; 

 Een eigen werkplek in ons kantoor in Hoofdkantoor Son; 

 Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontplooiing en 
opleidingsmogelijkheden; 

 Een functie binnen een informeel team in een snel groeiende internationale organisatie; 

 Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen kan worden uitgevoerd; 

 Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 
 
Heb jij het gevraagde profiel en wil je ons inkoopteam versterken? Stuur dan je motivatie en CV naar 
Eline van der Linden per e-mail hrm@rotom.eu. Neem gerust contact op voor meer informatie, via 
telefoonnummer 0499 491012 / 06-15428227. 
 
 
 


