Word jij onze nieuwe
Strategische Inkoper?

“Heb jij affiniteit met inkopen van meubels en/of halffabricaten en ga je internationale
onderhandelingen niet uit de weg? Ben je daarnaast sterk in onderhandelingen, in
plannen en gestructureerd werken? Dan spreken we je graag!

Strategische inkoper
BEDRIJFSPROFIEL
Nouvion is een producent van stijlvolle,
uitnodigende en comfortabele tafels, stoelen en
banken voor iedereen die gaat voor kwaliteit.
Natuurlijke en duurzame materialen en stoffen
vormen de basis. Vakmanschap en maatwerk
maken elk product uniek. Een meubel van
Nouvion is tijdloos en toch helemaal van deze
tijd. Zij zoeken voortdurend naar innovaties
en trends in de brede collectie die ze in eigen
beheer ontwerpen en ontwikkelen. Vanuit de
eigen fabriek in Polen vinden de meubelen van
Nouvion via ruim 1.600 verkooppunten hun eigen
weg door heel Europa.
BEDRIJFSCULTUUR
Professioneel en informeel bedrijf met korte
communicatielijnen waar successen worden
gevierd!
VACATURE
Als Inkoper bij Nouvion ben je
eindverantwoordelijke voor de sourcing en
inkoop van alle producten en bijbehorende
materialen. Je bent de ervaren kracht op het
gebied van het gehele inkoopproces. Je bent
verantwoordelijk vanaf het contact met de
leverancier tot aan levering.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je blijft in contact met de “markt”.
• Ontwikkeld en implementeert
sourcingstrategieën voor de belangrijkste
producten.
• Je geeft voorstellen om nieuwe producten op
te nemen in het assortiment en/of producten
te verbeteren.
• Bezit en beheert leveranciersrelaties, inclusief
leveranciersprestaties.
• Ook voer je onderhandelingen en

•

(m/v)

weet je te schakelen met verschillende
gesprekspartners.
Je optimaliseert de goederenstroom aan de
hand van periodieke overzichten en plaatst
bestellingen.

PROFIEL STRATEGISCHE INKOPER
Je bent eigenwijs op een positieve manier/bent
een type persoon die eerder afgeremd moet
worden dan andersom. Daarbij heb jij minimaal 5
jaar relevante inkoopervaring, op HBO niveau.
• Verder herken jij jezelf in de volgende
competenties, stressbestendig, flexibel,
teamplayer, energiek, leer & nieuwgierig,
communicatief zeer sterk en uitstekende
onderhandelingsvaardigheden. Maar ook
zeker reislustig (max 20 weken per jaar in het
buitenland).
• Last but not least, goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal in woord en
schrift is een absolute must, spreek je er nog
een 3e taal naast? Helemaal mooi.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Marktconform salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Uitdagende werkomgeving, je mag veel op
reis.
• Veel zelfstandigheid.
GEINTERESSEERD?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar:
p.vdbroek@nouvion.nl

Solliciteer
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