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VACATURE: COÖRDINATOR
LOGISTIEK EN INKOOP (M/V)
Ben jij op zoek naar een spin in het web functie met
een focus op (projectmatige) logistiek en inkoop in een
internationale context? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Over de functie
Als medewerker inkoop en logistiek ben je onderdeel van de business unit OEM van de
Hokofarm Group B.V. Je bent verantwoordelijk voor een optimaal voorraadbeheer en
soepel verlopend logistiek proces. Dit geldt zowel voor de assemblage als voor de
bevoorrading van servicemonteurs, dealers en eindgebruikers. Daarnaast behoort de
(tactische) inkoop van deze goederen ook tot jouw taken. Je hebt zowel te maken met
lange termijnplanningen, alsook met ad hoc dagelijkse vragen van collega’s en externen.
Wat ga je doen?
Logistiek
•
Zorgdragen voor een optimale bevoorrading van de servicebussen en het
replenishment
•
Beheren van stuklijsten en optimaliseren van het replenishment
•
Organiseren van (internationale) transporten naar de klant
•
Tijdig onderkennen van leveringsproblematieken; deze voorkomen en/of pro-actief
oplossen
•
Initiëren en handhaven van rapportages
Inkoop
• Projectmatig inkopen (RIC / IVOG)
• Specificeren: specificeren van de behoefte en inbreng van leverancierskennis en
assortiment
• Selecteren: adequate leverancierskeuze, prekwalificatie leveranciers, aanvraag
offertes.
• Contracteren: opstellen contract/raamovereenkomsten, kennis van
contractvoorwaarden, onderhandelingen uitvoeren
• Het omzetten van de forecast naar passende inkoopacties
• Inkoop van goederen tegen een juiste prijs/kwaliteit verhouding
• Afstemming met zusterbedrijf (SAC Denemarken) aangaande inkoop en assortiment
Wat wij belangrijk vinden:
•
Minimaal HBO werk- denkniveau, verkregen door ervaring of opleiding. Opleidingen
die de voorkeur hebben, zijn: technische bedrijfskunde, logistiek of Nevi 1
•
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een
productie- en handelsomgeving
•
Je hebt ervaring met projectmatig werken in een internationale context
•
Je beschikt over uitstekende beheersing van Excel
•
Je bent sterk analytisch en in staat om gedegen analyses uit te voeren en hierover
te rapporteren en te adviseren
•
Je bent op zoek naar een coördinerende functie waarbij samenwerken een
belangrijk aspect is
•
Je hebt een energieke persoonlijkheid, denkt in oplossingen en heb een proactieve
en resultaatgerichte manier van werken
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
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Wat wij wensen, maar niet noodzakelijk vinden:
•
Ervaring met SAP
•
Affiniteit met de agrarische sector
•
Beheersing van de Duitse taal
•
Beheersing van een overige vreemde taal, bijv. Spaans of Chinees
Wat bieden wij?
• Een informele, plezierige en constructieve werksfeer. Medewerkers denken pro-actief
mee, stellen zich coöperatief op en werken vanuit de passie voor de melkveehouderij
en de daartoe ontwikkelde producten. Je maakt onderdeel uit van een klein team.
• Wij bieden een uitermate prettige werkplek met alle hedendaags benodigde
faciliteiten gelegen in een bosrijk buitengebied.
• Fijne collega’s en een actieve personeelsvereniging die regelmatig leuke activiteiten
organiseert.
• Mede afhankelijk van opleiding en werkervaring bieden wij een marktconform salaris
met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Ben je enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande? Stuur dan je sollicitatie via
de mail naar: vacatures@hokofarmgroup.com. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met dhr. Arnold van Leeuwen (Business Unit Manager) of mevr. Michelle van
Dijk (jr. HR adviseur) via 0527-638650.
Over Hokofarm Group BV - Marknesse
Hokofarm Group BV in Marknesse is al bijna 40 jaar actief in de ontwikkeling, productie
en verkoop van software- en sensortechnologie, automatische melksystemen en
managementsystemen voor de internationale agrimarkt (focus rundveehouderij).
Hokofarm Group BV is onderdeel van de Deense A4 Innovation Group. RIC en IVOG
systemen, zijn systemen voor het onderzoek naar en de vaststelling van de individuele
voeropname en voer efficiëntie bij koeien en varkens.

