Ter uitbreiding van onze inkoopactiviteiten zijn wij op zoek naar een:

IN KO P E R M /V ( 4 0 U U R )
Noxon BV is een toonaangevende internationale handelsonderneming met een
uitgebreid voorraad pakket aan roestvast stalen halffabricaten, zoals buizen,
fittingen, flenzen, staven, profielen en platen. Noxon BV, opgericht in 1990, is een
serviceorganisatie gericht op de industrie met kwalitatief hoogwaardig personeel.

Je taken:
•
De inkoper draagt zorg voor een gestructureerde en optimale inkoopwijze van
bepaalde producten conform specificatie op basis van behoeften en ontwikkelingen
in de markt. Hij of zij richt zich op optimalisatie van de voorwaarden m.b.t. prijs,
kwaliteit, innovatie en levertijd, met als doel een maximaal financieel rendement
te realiseren en het verder professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie.
• De inkoper is onderdeel van een driekoppig inkoopteam waarbij er een splitsing
is in de inkoopverantwoordelijkheid van bepaalde productgroepen. In de rol van
inkoper werk je nauw samen met de afdelingen verkoop, kwaliteit en magazijn.
• Je bent samen met je collegae van de inkoop verantwoordelijk voor de keuze van
leverancier en producten met het doel hier een langdurige relatie mee op te bouwen.
Je bewaakt de afspraken en condities van deze partijen.

Functie- eisen:
• Dankzij zijn of haar assertiviteit en autonome persoonlijkheid is de inkoper in staat
om snel en op proactieve wijze actie te ondernemen op marktontwikkelingen en
kostenreductie te realiseren en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en groei
van de organisatie.
• De inkoper is een oplossingsgerichte onderhandelaar die analytisch sterk is en zich
hierdoor weet te onderscheiden in een internationale markt.

Je profiel:
• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 3 – 5 jaar inkoopervaring, bij voorkeur in het inkopen van metalen
• Operationeel sterk, strategisch onderscheidend
•A
 antoonbare ervaring met onderhandelen en projectmanagement
• Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
(Duits is een pré)
• Ondernemend, communicatief vaardig en resultaatgericht

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je uitgebreide CV
met een beknopte motivatie waarom jij de gedreven
professional bent die we zoeken uitsluitend per mail:
Noxon BV | Mark Dankers
Vossenbeemd 51 | 5705 CL Helmond
personeelszaken@noxon.nl | www.noxon.nl

