
Vacature medewerker Inkoop

Verantwoordelijkheid:

Als Inkoopmedewerker is je taak te zorgen dat goederen op tijd besteld en geleverd worden. Je 
rapporteert aan de Manager Inkoop 

Als Inkoopmedewerker zijn je algemene taken;
- het inkopen en verwerken van de inkoopgoederen voor de onderneming  
-	 effectief	en	efficiënt	contact	met	leveranciers	
- kunnen werken met een ERP pakket

Als	Inkoopmedewerker	zijn	je	specifieke	taken;
- De besteladvieslijst doornemen en inkooporders plaatsen volgens de aangegeven 
	 levertijd,	bestelgrootte	en	behoefte
- De bespoediging- en vertragingslijst doornemen
- Contact opnemen/ hebben met leveranciers
- Het doen van reclamaties
-	 Inboeken	van	inkoopfacturen
- Het bestellen van gereedschappen, kantinebenodigdheden e.d.

Als Inkoopmedewerker ben je verantwoordelijk voor;
-  Het juist inkopen van alle goederen 
-	 	 feedback	naar	de	Manager	Inkoop
-  zorgen voor een optimaal gebruik en kennis van het ERP systeem
-	 	 juiste	overdracht	van	werk	bij	afwezigheid		
-	 	 het	actief	en	positief	bijdragen	aan	de	samenwerking	tussen	de	interne	afdelingen	en	mede	
  zorg dragen voor een goed werkklimaat

Inspired by nature to reduce food waste

Taak:

Verantwoording aan:
-  Manager inkoop



Competenties:

- MBO werk - en denkniveau 
-	 Beheersing	van	de	Engelse	en	Duitse	taal	in	woord	en	geschrift		
- Capaciteit om (werk)relaties op te bouwen met in – en externe klanten
- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

Resultaat	gericht	/	Vasthoudend	/	Hands-on	mentaliteit	/	Pro-actief

Inspired by nature to reduce food waste

Functie eisen:

Ben je enthousiast en klaar om invloed uit te oefenen in de strijd tegen voedselverspilling? 
Stuur je CV en sollicitatiebrief naar Max Albertus (max@contronics.nl)

Bedrijfsprofiel:
In 2050 zijn we met 9 miljard mensen op deze wereld. Het is de missie van Contronics om deze 
alsmaar groeiende bevolking te voorzien van gezonde en verse voedingswaren. Wetende dat 40% 
van de gewassen niet op ons bord eindigt, gaat Contronics de strijd aan tegen voedselverspilling door 
producten te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Milieubeleid
Contronics	maakt	Dry	Misting.	Gewikkeld	in	een	dekentje	van	mist,	blijft	groente	en	fruit	langer	vers.	
Stelt	u	zich	voor	dat	deze	mist	werkt	vanaf	het	moment	van	de	oogst	tot	in	de	supermarkt	schappen.	
Het	bederven	en	verspillen	van	groente,	fruit	en	ook	vlees	zou	teruggedrongen	kunnen	worden	
met meer dan 50%. De techniek van het dauwvers houden van de producten gebeurt bovendien 
op	een	duurzame	manier:	het	verdampen	van	de	mist	heeft	een	verkoelende	effect,	waardoor	het	
energieverbruik van de koelsystemen met 70% wordt verminderd.

Contronics levert deze “mistmachines” aan supermarkten, aan productiebedrijven die de mist inzetten 
bij de oogst en aan transportbedrijven die de distributieverliezen laag willen houden. Momenteel zijn er 
zo’n duizenden systemen operationeel, waarvan ook een groot deel buiten het thuisland Nederland.


