Inkoper
Fulltime | Goes

Luijten-VVZ is al
decennia lang een
toonaangevende speler
binnen de verfbranche in
Zuidwest Nederland. Met een

Wat ga je doen?
Als inkoper ben je verantwoordelijk voor de inkoop van o.a.
professionele lakken, (muur)verven, non-paint producten en
aanverwante materialen vanuit onze vestiging in Goes. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met
leveranciers, het bewaken van leverdata, de voorraadpositie in
meerdere vestigingen en het registreren van eventuele klachten bij
leveringen.

zeer uitgebreid assortiment
voorzien wij dagelijks
professionele vakmensen en
retailers van de juiste producten.
Luijten-VVZ werkt met een team van
ca. 100 enthousiaste medewerkers
vanuit vestigingen in Dordrecht,
Goes, Vlissingen, Terneuzen, Capelle
a/d IJssel, Barendrecht, Gorinchem
en Nieuwe-Tonge.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het verrichten van inkooporders van verf en materialen
• Het uitvoeren van voorraadbeheer in alle vestigingen middels 		
het min-max systeem, het beheren van de assortimenten van de
diverse vestigingen.
• Draagt zorg voor het artikelbeheer, het aanleveren van
artikelinformatie en het verwerken van locatie informatie.
• Onderhoudt contacten met leveranciers en onderhandelt
over prijs, levertijd, acties en condities en zorgt voor een
correcte vastlegging.
• Verricht eventuele andere voorkomende werkzaamheden.
Wie ben jij?
Een accurate en gestructureerde collega die beschikt over
goede communicatieve vaardigheden. Minimaal MBO werk- en
denkniveau is een must, evenals organisatorisch vermogen. Ervaring
in de branche is een pre. Daarnaast ben je collegiaal, flexibel, heb
je kennis van MS Excel en bereid tot het volgen van cursussen.
Wat bieden wij?
Een fulltime (39 uur) functie vol afwisseling met ruimte voor eigen
inbreng en initiatief. Een team collega’s waarmee het prettig
samenwerken is in een organisatie met een platte en open structuur.
Prima doorgroeimogelijkheden en een passend salaris en secundaire
voorwaarden.
Ben jij geïnteresseerd?
Mail je CV met motivatie naar hrm@luijtenvvz.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling HRM
via telefoonnummer 0113 220 640 of kijk op www.luijtenvvz.nl.

