
 
 
WE’RE HIRING: MEDEWERKER INKOOP & VOORRAADBEHEER 
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging op het gebied van inkoop en voorraadbeheer, waarbij je deze afdeling 
verder professionaliseert? Wil je graag werken in een ambitieuze MKB-organisatie, waar het er wellicht wat anders aan 
toe gaat dan je gewend bent? Lees dan even verder, misschien hebben we iets voor je…  
 
Om te beginnen…. Herken je jezelf hierin? 

● Je zoekt in je werk een combinatie van inkoop, voorraadbeheer en planning 
● Je neemt initiatief, bent besluit- en onderhandelingsvaardig 
● Je bent een organisatietalent en analytisch sterk 
● Je bent enthousiast en probleemoplossend ingesteld 
● Jouw communicatievaardigheden zijn dik in orde, zowel richting collega’s als leveranciers 
● Je werkt liever bij een ambitieuze MKB-organisatie dan bij een grote corporate 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Schleifenbauer, producent en leverancier van energiemeters en stroomdistributie-units (PDU) voor met name 
datacenters, gevestigd in Den Bosch. We werken internationaal, onze klanten zijn gevestigd door heel Europa en 
daarbuiten. Met een klein team werken we dagelijks aan innovatieve oplossingen en gaan we samen voor 100% 
klanttevredenheid. Werken bij ons bedrijf kenmerkt zich door een informele werksfeer en platte organisatiestructuur, 
daarnaast houden we van een vleugje humor. 
 
We zijn gelukkig ook heel veel NIET... 
We zijn geen grote organisatie met complexe bedrijfsvoering en enorme managementstructuur en houden ons niet 
bezig met abstracte projecten die een verre horizon kennen qua deadlines. We zijn niet te formeel in de omgang met 
elkaar en sparen elkaar niet met een goede grap op zijn tijd. Was je hier stiekem wel naar op zoek? Dan moeten we je 
helaas teleurstellen…  Maar vind je dit prima, lees dan zeker verder! 

Wat ga je doen in je nieuwe functie?  
● Je koopt materialen, goederen en/of diensten in, op basis van prognose en materiaalplanning 
● Je vraagt offertes op bij leveranciers en vergelijkt deze 
● Je onderhoudt contacten met leveranciers over levertijden, bestel- en productiemogelijkheden 
● Je controleert en administreert de binnenkomende voorraad en je komt in actie bij afwijkingen 
● Je draagt zorg voor een optimale voorraad, goed voorraadbeheer en actuele voorraadinformatie 
● Je analyseert interne en externe voorraden en doet verbetervoorstellen t.b.v. optimale voorraadposities 
● Je monitort de orderplanning en communiceert met andere afdelingen over de planning en voortgang, ten
 behoeve van een hierop afgestemd inkoop- en voorraadbeheer. 
● Je informeert klanten over levertijden, afwijkingen en voortgang van de productie 
● Je ondersteunt bij overige werkzaamheden ten tijde van vakanties en/of ziekte 

 
Ons wensenlijstje?  
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebben we natuurlijk wel een paar wensen: 

● Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau 
● Je hebt relevante werkervaring binnen het vakgebied inkoop 
● Je hebt ervaring met ERP-systemen, waarbij kennis van Salesforce een pré is 
● Je hebt een goede kennis van Nederlands taal, zowel mondeling als schriftelijk  
● Beheersing van de Engelse taal is een pré 

 
Wat mag je van ons verwachten? 

● Een fulltime dienstverband (38-urige werkweek)  
● Parttime werken is in overleg mogelijk, waarbij het minimum 4 dagen per week is 
● Een passend salaris, afhankelijk van relevante kennis en ervaring 
● Een prettige en informele werksfeer  
● Verantwoordelijkheid en vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden 
● Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
● Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal en Techniek 

  
Interesse? 
Spreekt het voorgaande je aan? Stuur ons dan je motivatiebrief en cv per mail naar: werken@schleifenbauer.eu 
 
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.) 


