manager procurement
Bedrijfsprofiel
DELMO GROEP is een handelsbedrijf in benodigdheden en machines
voor de voedingssector. De groepsactiviteiten zijn onderverdeeld in
Techniek: advisering en verkoop van en serviceverlening aan machines en installaties en Groothandel: advisering, handelsactiviteiten
en logistieke diensten.
Delmo Groothandel b.v is in staat vanuit kennis en een steeds actueel leveringsprogramma een
passend advies uit te brengen en daarbij de juiste producten aan te bieden. De eigen logistieke
dienst levert de producten in elke maat en/of frequentie die de klant wenst. Delmo Groothandel
biedt vanuit haar organisatie niet slechts producten, maar plaatst dit in partnerschap, een complete
dienstverlening op gebied van benodigdheden voor de voedingssector. Delmo Groothandel b.v. is
ISO-22000 gecertificeerd.
Delmo groeit en daardoor staat zij voor keuzes. Een keuze is die voor een verdere professionalisering
van procurement. Daarom is zij op zoek naar de persoon die alle drie aspecten binnen inkoop vorm
geeft. Dat daarbij een foutloze productregistratie hoort, is vanzelfsprekend.
Functieprofiel
De inkoper werkt binnen het administratieve team uitermate zelfstandig, waarbij hij zich ondersteund
weet door collega’s van de afdelingen logistiek en verkoop. Hij is oplossingsgericht en kan improviseren als dat nodig blijkt. De inkoper woont in Gouda of omgeving.
De werkzaamheden
dagelijks bepalen van de leverbehoefte van overmorgen
actief zoeken van assortimentsverbeteringen
in samenspraak met de manager logistiek bepalen van optimale bestelgroottes
conditie-afspraken maken, vastleggen en inregelen
nieuwe producten invoeren in inkoop- en verkoopsysteem
gevraagde competenties
werk- en denkniveau dat past bij de zelfstandigheid
aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie
flexibel, gedreven en georganiseerd
goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (NE, EN, DU)
een teamspeler, die effectief denkt en handelt
creatief en in staat om flexibel op klantbehoeften in te spelen
Delmo biedt
een afwisselende en zelfstandige functie in een omgeving met enthousiaste collega's.
een ambitieuze en groeiende organisatie waarin inbreng en initiatief op prijs worden gesteld
aantrekkelijke en duidelijke arbeidsvoorwaarden w.o. individuele opleidingsmogelijkheden
Reageren:
Stuur uw brief en C.V. naar vacature@delmo.nl of
Delmo Groothandel b.v.
t.a.v. Dhr. F.O. de Leede
Edisonstraat 14
2809 PB GOUDA
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

