VACATURE

Inkoopmanager
40 uur
Ben je al bekend in de laboratoriumwereld? Dan is het niet onwaarschijnlijk dat je de naam Boom B.V. al vaker
bent tegengekomen. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel en bestaan inmiddels al méér dan 120 jaar.
Kort samengevat zijn wij dé Nederlandse totaalleverancier met een groot aanbod aan apparatuur,
benodigdheden en disposables voor ieder laboratorium. Daarnaast leveren we ook chemicaliën en hebben we
eigen productiefaciliteiten waar we onder andere ons eigen merk chemicaliën produceren.
In de afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en het bedrijf is nog steeds volop in ontwikkeling. Zo staan er
inmiddels al meer dan 85.000 artikelen in onze webshop en wordt dit aanbod dagelijks uitgebreid. Ons
bedrijfspand heeft naast kantoorruimte, meer dan 10 magazijnen, waaronder 3 palletmagazijnen met een
capaciteit van 2.000 pallets.
Wat ga je doen?
Je ontwikkelt en coördineert de inkoopstrategie voor de productgroepen Apparatuur, Benodigdheden en
Chemicaliën . Hiervoor ben je een uitstekende sparringspartner voor leveranciers en afdelingen zoals Sales,
Marketing, Logistiek en Productie. Je bent een belangrijke schakel binnen Boom B.V. en je kunt informatie vanuit
de andere disciplines helder vertalen naar totaaloplossingen en doelstellingen voor de Inkoopafdeling. Met je
analytische blik, merk je op waar verbeterkansen liggen en voer je deze door.
Je hebt tevens de rol van leidinggevende voor de afdeling, die bestaat uit 6 medewerkers. Het is jouw taak om
het team te coachen en te ontwikkelen. Je houdt ervan om het beste uit mensen te halen.
Wat vragen wij van jou?
• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van bedrijfskunde, inkoop of logistiek
• Je bent daarnaast in bezit van het diploma NEVI I (NEVI II is een pre).
• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijk leidinggevende functie.
• Werkervaring in een groothandel en/of chemie is een pre
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen, verbeteren en borgen van inkoopprocessen
• Je bent analytisch en organisatorisch sterk, hebt oog voor detail maar ziet ook de grote lijnen van een
project of actie.
• Je bent resultaatgericht, overtuigend en op zoek naar continue verbetering
• Je past bij een organisatie die staat voor de kernwaarden ‘Klantgericht’, ‘Betrokken’ en ‘Betrouwbaar’.
Wat bieden wij jou?
• Het betreft een fulltime functie van 40 uur.
• Je gaat werken bij dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium.
• De mogelijkheid om mee te werken aan het bedenken en implementeren van vernieuwingen en
verbeteringen binnen de organisatie.
• We hebben extra faciliteiten voor medewerkers, waaronder winstdeling, een maandelijkse uitgebreide
lunch, dagelijks vers fruit en een tegemoetkoming voor je sportabonnement.
• Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
• Een marktconform salaris.

Reageren?
Heb je interesse en herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Mail dan jouw motivatie en CV
naar hr@boomlab.nl t.a.v. Karlijn van Heerde, HR Adviseur. Voor meer informatie over de functie kan je terecht
bij Bertjan Boom, Directeur tel. 0522-268700.

