Projectmedewerker Inkoop
Raamsdonksveer (parttime)
Over itsme
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) richt zich met een gevarieerd aanbod aan
elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op industriële eindgebruikers, machineen modulebouwers en technisch installateurs. Naast itsme in Nederland kent de groep een viertal
zusterondernemingen in het buitenland, te weten België, Duitsland, Roemenië en Spanje. De itsme groep heeft
een jaaromzet van circa 220 miljoen en telt ruim 550 medewerkers waarvan 450 in Nederland. Kijk voor meer
informatie op www.itsme.eu.
Functieomschrijving
Als projectmedewerker inkoop ben je onderdeel van onze afdeling Logistieke Inkoop. Deze afdeling is
verantwoordelijk voor het optimaliseren van de logistieke keten van leveranciers via itsme naar klanten.
In de rol van projectmedewerker inkoop ligt je focus op twee verschillende trajecten, namelijk: Projectaanvragen
vanuit onze Salesvestigingen en de reguliere inkoop met betrekking tot de voorraad. Je rapporteert aan de
Manager Logistieke Inkoop.
Functie inhoud
De hoofdtaken van de projectmedewerker inkoop zijn:
 Beheren van prijsbestanden
 Uitzetten van projectaanvragen
 Verwerken van projectaanvragen naar SAP
 Aanmaken van specifieke orders
 Vertalen van aanvragen naar orders
 (commercieel) Contact onderhouden met de toeleveranciers en salesvestigingen van itsme
Persoonlijke kenmerken
 Je bent analytisch ingesteld
 Je hebt aandacht voor details
 Je beschikt over een goede oordeelsvorming
 Je bent kwaliteitsgericht
 Je hebt een commerciële instelling

Functie-eisen
 Afgeronde mbo-opleiding
 Kennis van SAP is een pre
 Vergevorderde Excel kennis
 Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift is een must
 Beschikbaar voor 3 dagen per week (24 uur)
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
studiekostenregeling, collectieve zorgverzekering, ADV dagen en korting op bedrijfsfitness.
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV ter attentie
van Eva van Olphen naar HR@itsme.eu. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen via
telefoonnummer 0162 – 484200.

