Hellings Machinebouw B.V., Speijkerstraat 5 , 5492 NP Sint-Oedenrode, the Netherlands

Vanwege een vacature op de afdeling bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar een:

TECHNISCH INKOPER (M/V)
Hellings Machinebouw B.V. is wereldwijd actief als machinebouwer binnen de voedingsmiddelenindustrie. Met
meer dan 30 jaar ervaring en expertise op het gebied van ontwerpen, produceren, assembleren en
inbedrijfstellen van transport-, handlings- en verpakkingssystemen, levert Hellings Machinebouw een continue
bijdrage aan een innoverende hightech industrie.
Innovatie, gedrevenheid, no-nonsense en collegialiteit kenmerken ons bedrijf. Door de betrokken inzet van
onze ruim 65 medewerkers en onze marktgerichte instelling is ons familiebedrijf uitgegroeid tot een specialist
die levert aan zowel OEM’ers (wereldspelers) als eindklanten. Deze OEM’ers en eindklanten zijn actief binnen
de voedingsmiddelenindustrie: vlees, vis, gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood & banket en zuivel.
Hellings Machinebouw is gevestigd in Sint-Oedenrode, nabij Eindhoven. Is jouw interesse gewekt? Bezoek onze
website eens: https://hellingsmachinebouw.nl/.

Functieomschrijving:
Als inkoper maak je deel uit van de afdeling bedrijfsbureau (4 FTE) en ben jij verantwoordelijk voor het
(projectmatige) inkoopproces van Hellings Machinebouw B.V.. Je zorgt er voor dat de onderdelen en diensten
die nodig zijn op het juiste tijdstip, met de juiste kwaliteit en voor de beste prijs worden geleverd. Daarnaast
draag je in grote mate bij aan de verdere professionalisering van het inkoopproces en daarmee
samenhangende processen.
Je bent o.a. verantwoordelijk voor het plaatsen en beheren van inkoopoffertes en inkooporders,
leverancierselectie, relatiebeheer, het maken van prijs- en raamcontracten en voorraadbeheer. Daarnaast zorg
je er voor dat de artikelinformatie in ons ERP systeem actueel is. Verder stuur je actief op procesverbetering en
pak je eventuele problemen adequaat aan.
In deze functie heb je veel contact met onze Engineers, Project Managers, Planning en Warehouse. Uiteraard
heb je ook veel contact met onze leveranciers en potentiele leveranciers.

Wat breng je mee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
Tenminste 5-8 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur als technisch inkoper;
Affiniteit met techniek;
Ervaring met verspaning en of plaatbewerking is een pré;
Ervaring met machinebouw is een pré;
Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;
Het kunnen communiceren op meerdere niveaus binnen een organisatie;
Je bent flexibel en hebt een proactieve en resultaatgerichte houding;
Verantwoordelijkheidsgevoel;
Vaardigheid in onderhandelen over prijzen en levertijden;
Ervaring met ERP systemen, RidderIQ is een pré;
Kennis van MS Office.
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Arbeidsvoorwaarden:
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goede werksfeer binnen een jong, ambitieus en dynamisch familiebedrijf
Een afwisselende, brede en uitdagende technische functie bij een groeiende organisatie
Werken in een zeer interessante en innoverende branche
Veel vrijheid en zelfstandigheid in uitoefening van de functie
Een goed salaris, passend bij de functie en de werkervaring
28 vakantiedagen
2 scholingsdagen per jaar
Pensioenvergoeding (50% werkgever)
Collectiviteitskorting ziektekostenverzekering
WGA aanvullingsverzekering (50% werkgever)
Vrijwillig lidmaatschap van onze personeelsvereniging “de Hellings Angels”
Gedurende het jaar verschillende gezamenlijke activiteiten zoals personeelsfeest, personeelsuitje,
teamuitje, zomerbarbecue, kerstborrel, vrijdag middag borrels, etc.

Solliciteren en informatie:
Voor meer informatie omtrent onze organisatie, de functie of de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen
met Niels van Acht (Afdelingshoofd bedrijfsbureau & ICT), via telefoonnummer 0413-787424.
Uw sollicitatie kunt u richten aan niels.vanacht@hellingsmachinebouw.nl.
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