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(Technisch) Inkoper / Supply Chain Manager 

 

Votex Bison Material Handling  B.V. 

Is dit jouw volgende sprong naar een nieuwe uitdaging ? 
 

Votex Bison Material Handling B.V. is een zelfstandige onderneming die succesvol is in de ontwikkeling, productie en verkoop 
van elektrische 4 weg- zijladers en andere speciale logistieke intern transport systemen; bemand en onbemand; die wereldwijd 
worden verkocht, in het bijzonder in de Duitssprekende landen, Frankrijk en de Benelux. Deze  zijladers en systemen zorgen voor 
een intern en extern logistiek transport op maat,  in o.a. de volgende branches: Automotive, staal, hout, kunststof, bouw, 
voedingsmiddelen en petrochemische industrie. Bij Votex Bison Material Handling B.V.  werken de mensen in een nuchtere en 
informele organisatie. Door het succes in de zijlader en systemen markt, is er binnen deze afdeling een vacature voor een 
enthousiaste: 

(Technisch) Inkoper / Supply Chain Manager 

Taken 

 Communicatie met bestaande en potentiele leveranciers. 

 Zorgen voor juistheid en compleetheid van de tijdige leveringen. 

 Beheren en uitvoeren van gemaakte afspraken met leveranciers. 

 De vanuit engineering samengestelde productieorders inkopen vanuit het ERP pakket. 

 Backorders controleren. 

 Productie en Magazijn voorraad beheren. 

 Je signaleert en lost ad hoc problemen op. 

 Inbrengen van verbetervoorstellen en meedoen aan kwaliteitsverbetering- en automatiseringsprojecten (o.a. 
ketenintegratie). 

Verantwoordelijkheden 

 Het gevraagd en ongevraagd onderzoeken en initiëren van alternatieve inkooptrajecten, producten en/of 
leveranciers. 

 Centrale rol betreffende coördinatie en administratie binnen inkoop. 

 Zorgen voor continuïteit in de toeleveranties en management van de supply chain. 

 Onderhouden van relaties met leveranciers, werken aan co-makership. 

 Het beoordelen van leveranciers op hun performance en daarop actie ondernemen; 

 Verlagen prijzen/integrale kosten. Verbeteren kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en snelheid. 

 Verantwoordelijk voor de optimale voorraadniveaus.  
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Functieprofiel 

 Minimaal een afgeronde MBO/HBO opleiding. 

 Kennis van logistieke processen, bedrijfsprocessen, budgettering. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift, kennis van de Duitse taal is een pré. 

 Het is een pré als je kennis hebt van Lean manufacturing, SPC, 5S, of 8D. 

 Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om procesverbeteringen in de praktijk uit te voeren. 

 Meer dan gemiddelde kennis van MS Office programma’s; Excel en Word. En ervaring met ERP. 

 Je bent praktisch ingesteld en communicatief sterk. Pro actief, onderzoekend, een team player met goede 
onderhandelingsvaardigheden. 

Dienstverband: 

 Een jaarcontract, met uitzicht op een vaste baan. 

 32 tot 40 uur in de week. 

 
Wij bieden: 
Na een gedegen inwerkperiode waarin kennis wordt gemaakt met onze producten en de organisatie bieden wij een afwisselende 
baan in een enthousiast team met een prettige werksfeer. Dit alles binnen een jonge en zelfstandige organisatie, die zich kenmerkt 
door mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing. 

Past deze functie bij jou? 
Of wil jij met opgestroopte mouwen naar deze functie toegroeien en heb je minder ervaring, neem dan contact op met Votex 
Bison Material Handling B.V.  

Zie voor meer informatie ook de website: www.votex-bison.com 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

http://www.votex-bison.com/

