Strategisch Inkoper (FT)
Wie zijn wij
U-Boat Worx is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2005. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwikkelen, produceren en verkopen van duikboten voor 1 tot 11 personen. Deze
minionderzeeërs worden gebouwd voor dieptes van 100 tot wel 3.000 meter en kenmerken zich
door het kleine formaat, het lage gewicht en de innovatieve techniek.
De duikboten gebruiken de nieuwste technologische-ontwikkelingen om klanten - waaronder
superjachteigenaren, onderzoeksorganisaties, offshore-bedrijven en high-end touroperators - te
voorzien van de veiligste en best presterende duikboten.
Functie omschrijving
We zijn op zoek naar een daadkrachtig persoon die in teamverband het gehele inkooptraject van
de duikboot-onderdelen onder zijn hoede krijgt. De werkzaamheden zullen bestaan uit:
•
Onderhandelen met (internationale) leveranciers.
•
Bestellen van onderdelen en uitbesteed werk.
•
Verbeteren inkoopvoorwaarden en contracten.
•
Bijhouden stuklijsten en status bewaken van binnenkomende delen.
•
Planning en voorspelling inkoopmomenten middels ERP.
•
Waarborgen van kwaliteit door overleg met leveranciers.
Functie eisen
Onze ideale kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende functie-eisen:
•
HBO of universitair werk- en denkniveau.
•
Ruime ervaring als technisch inkoper met gevoel voor prijsstelling.
•
Ervaring met internationale inkoopcontracten.
•
Je bent onderhandelingsvaardig, overtuigend, beheerser van het inkoopspel.
•
Ervaring met leveranciers in de techniek en/of de nautische industrie.
•
Kennis van certificeren en materiaal certificaten.
•
Kunnen lezen van technische tekeningen.
•
NEVI 1 / 2 diploma is een pre.
•
Ervaring met Exact Globe is een pre.
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
•
Nauwkeurig, stressbestendig en teamplayer.
Wat bieden wij
Wij bieden een plezierige, dynamische werkomgeving in een gedreven team van jonge
professionals, waarbij je de kans krijgt je eigen inbreng te geven en met het bedrijf mee te
groeien. Je werkt met een uniek product dat door jou een nog groter succes kan worden.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met een heldere motivatie naar
humanresources@uboatworx.com. T.a.v. Mevr. Regina van Krimpen.
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