Smeermiddelen Industrie De Oliebron BV is gevestigd te Zwijndrecht en Almelo en is toonaangevend producent van een
breed assortiment smeermiddelen ten behoeve van diverse ondernemingen, zowel binnen als buiten Europa. Productie,
afvullen en verpakken vindt plaats op basis van kwaliteitsborging conform NEN ISO 9001, milieuzorg volgens NEN ISO
14001 en OHSAS 18001.
Inkoper
Locatie Zwijndrecht (fulltime functie o.b.v. 39 uur per week)
Ter ondersteuning en uitbreiding van onze afdeling inkoop, die zich momenteel voornamelijk bezighoudt met de inkoop
van grondstoffen en logistieke dienstverlening t.b.v. het primaire proces, zijn wij per direct op zoek naar een gedreven
inkoper. In deze functie ga jij je, in eerste instantie, richten op het vormgeven, opzetten en uitvoeren van het secundaire
inkoopproces. Nu wordt de secundaire inkoop nog verricht “in de lijn” maar gezien de professionele groei van onze
organisatie willen we deze graag centraliseren. Het betreft dus “een nieuwe functie” binnen een bestaand team (nu 2,3
fte) waarbij jij, als onderdeel van het team, verantwoordelijkheid wordt om de secundaire inkoopfunctie en de uitvoering
van processen en procedures te verbeteren met uiteindelijk het doel om de inkoopfunctie binnen de organisatie
structureel naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.
Hoe deze functie er uiteindelijk uit gaat zien heb jij dus voor een deel zelf in de hand, wij denken in ieder geval aan de
volgende basis taken en verantwoordelijkheden.
 Bepalen van de behoefte aan een product of dienst
 Onderzoeken van de markt en het selecteren van geschikte leveranciers
 Opstellen van tenders (aanbestedingsprocedures)
 Aanvragen van offertes en onderhandelen met leveranciers over inkoopprijzen
 Opstellen van raamcontracten en Service Level Agreements met leveranciers
 Bestellen van grondstoffen, producten of diensten en/ of de controle op het naleven van procedures “in de lijn”
 Voeren van relatiebeheer ten opzichte van alle betrokken partijen
 Bijhouden van de administratie van klanten-, leveranciers- en ordergegevens, al dan niet met behulp van een
ERP-systeem (Enterprise Resource Planning)
 Voeren van een succesvol Supply Chain Management, oftewel het optimaliseren van alle schakels in de keten van
leverancier tot klant
 Beoordelen van geleverde producten of diensten
 Beoordelen en evalueren van het inkoop- en leveringsproces, inclusief de registratie
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met HBO werk en denkniveau, technische affiniteit en bij voorkeur kennis
van smeermiddelen. Verkregen door een afgeronde opleiding op minimaal MBO-4 niveau, aangevuld met NEV 1 en 3 tot 5
jaar werkervaring als inkoper. Aantoonbare ervaring met procesoptimalisatie is een pre. Verder beschik je over een
gedegen kennis van ERP systemen. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift zijn
vanzelfsprekend, een goede beheersing van de Franse taal in woord en geschrift is een pre. Als persoon beschik je over
goede onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en organisatie sensitiviteit. De uitvoering van je werk wordt
gekenmerkt door een praktische en resultaat gerichte instelling waarbij je in staat bent om de juiste verhouding te vinden
tussen een quick win en de continuïteit op de lange termijn.
Wij bieden een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband binnen een groeiende organisatie.
Naast een vast salaris kun je rekenen op een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij
pensioen en een winstafhankelijke eindejaarsuitkering.
Herken jij jezelf als onze nieuwe collega, mail dan je motivatie en een volledig CV naar solliciteren@oliebron.nl
Voor eventuele vragen neemt je contact je met de heer R. Bakker van de afdeling P&O, tel: 078-6101122.

