
 

 

Wil je een vliegende start maken in de technische groothandel? En zie je het zitten ons team van de 
afdeling inkoop in Hoogezand te versterken? Dan hebben we jou nodig! 
 

    Assistent inkoop / voorraadbeheer (fulltime) 
Wat ga je doen 

Als onmisbare schakel binnen de inkooporganisatie werk je samen met leveranciers, collega’s van verkoop, 

voorraadbeheer en marketing. De leverancier bel je als je meer informatie nodig hebt over artikelen of 

afspraken. Met voorraadbeheer stem je af hoe, waar en wanneer artikelen aangeleverd moeten worden. 

En de collega’s van marketing ondersteun je in het op touw zetten van leuke acties. Voor veel collega’s ben 

je hét aanspreekpunt als het gaat om prijzen en artikelinformatie. Dagelijks ben je bezig met het;  

* bestellen en inkopen van voorraad 

* behandelen van ad-hoc inkopen i.v.m. speciale bestellingen 

* optimaliseren van het assortiment door het opnemen van nieuwe artikelen en uitfaseren van ‘oude’ 

artikelen 

* administratief afhandelen van speciale prijsafspraken. 

 

Wat neem je mee 

* Je hebt minimaal een MBO-4 diploma (bij voorkeur in de groothandel) of een MBO/ HBO werk- en 

denkniveau verkregen door werkervaring;  

* een goede beheersing van de Engels en Duitse taal 

* ervaring met een ERP systeem en/of ervaring met administratieve (inkoop) processen is een pré; 

* technische affiniteit; 

* je denkt graag mee om processen te verbeteren; 

* je bent handig in het werken met verschillende systemen, vooral in Excel; 

* je werkt nauwkeurig, bent analytisch en cijfermatig ingesteld; 

* je bent sociaal, gemotiveerd en professioneel. 

 

Dit hebben we je te bieden 

* een passend salaris en marktconforme arbeidsvoorwaarden volgens de norm van de cao Technische 

Groothandel; 

* een jaarcontract gevolgd door een vast contract bij gebleken geschiktheid; 

* een informele werksfeer; 

* een uitdagende functie om jezelf in te ontwikkelen, waaronder de mogelijkheid om je NEVI diploma’s te 

behalen 

* een financieel gezonde ambitieuze organisatie met lange termijn visie.  

 

Interesse? 

Enthousiast geworden over deze vacature? Dan zien wij graag je sollicitatie (CV inclusief motivatiebrief) 

tegemoet via g.heun@kroon.nl. Heb je nog vragen over de functie? Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Gerlinde Heun. Zij is telefonisch bereikbaar via 0598-858583. 

Nodigen we je uit en hebben na de procedure vertrouwen in elkaar? Dan zetten we snel vervolgstappen 

voor een succesvolle en plezierige samenwerking! 
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