
 

 

 

 
 

 
 

 
 

(jr.) INKOPER 

 

➢ Ambieer jij een veelzijdige inkoopfunctie waarin jij de beste deals  
 sluit?  

 
➢ Heb je enige relevante ervaring en ben je bereid verder te  

 bouwen aan je carrière? 
 
➢ Word je ook nog eens gelukkig van een technische  

 productieomgeving? Lees dan snel verder!  
 

Samen met onze manager supply chain optimaliseer jij onze 
inkooporganisatie en -processen verder. Je wordt als (jr.) inkoper bij 
onze projectenorganisatie de schakel tussen de verschillende 

afdelingen en leveranciers. Met jóuw expertise plaats en volg je 
bestellingen en zie je toe op juiste en tijdige (project) 

leveringen. Je bewaakt voorraden en budgetten, maakt (kader) 
afspraken, zoekt alternatieven, verbetert inkoopprocessen, houdt 
leveranciersafspraken up to date, monitort de performance van 

leveranciers, etc. 
 

Wat vragen wij? 
 
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een relevante 

HBO-opleiding op het gebied van (commerciële) economie/logistiek/ 
inkoop, aangevuld met NEVI 1 (NEVI 2 is een pré) óf je bent bereid 

(één van deze) opleidingen te volgen en hier afspraken over te maken.  
 
Je beschikt over een analytisch denkvermogen en goede commerciële 

en communicatieve vaardigheden (Engels eis/Duits pré). Je bent 
proactief, ondernemend, initiatiefrijk en vasthoudend. Je hebt enige 

relevante werkervaring en ervaring met diverse officepakketten en met 
Exact.  
 

Zie jij het als jóuw uitdaging om onze inkooporganisatie verder te 
professionaliseren en toekomstbestendig te maken? Solliciteer dan 

direct met je CV en motivatie via marjolein.degroot@polem.com.  
 

Wil je eerst meer weten? Neem contact op met Wietze Zwerver, 
manager supply chain, tel. 06 - 14 83 59 88. 
 

Wij zien uit naar je reactie vóór 26 mei 2021.  
 
 
Een (persoonlijkheids)test kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Op zowel warme als koude acquisitie wordt niet gereageerd. Vrijblijvend aangeboden 
kandidaten, in welke vorm dan ook, van niet geselecteerde leveranciers van Polem 
B.V. worden beschouwd als eigendom van Polem B.V.; op enigerlei vergoeding kan 
derhalve geen enkele aanspraak worden gemaakt. 
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