Vacancy Technical Purchaser

Tempress Systems B.V. ontwikkelt, produceert en installeert
wereldwijd geavanceerde productiesystemen voor de
zonnecellen- en halfgeleiderindustrie. Het kantoor van
Tempress is gevestigd in Vaassen en daar werken circa 80
medewerkers intensief met elkaar samen. Tempress is een
dochteronderneming van Amtech Systems, Inc., een aan de
Nasdaq genoteerde Amerikaanse onderneming.
Voor onze afdeling Material Management zoeken we een

(Technical) Purchaser (ft)
Wat zijn je taken?
 Je bent verantwoordelijk voor alle aan jouw toegekende inkoop- en gerelateerde activiteiten;
 Je bewaakt en waarborgt dat de doelen (kwaliteit, kosten en levering) worden bereikt;
 Je vraagt offertes aan en evalueert deze op basis van technische specificaties;
 Je zorgt voor een goed relatiebeheer richting (key) leveranciers en neemt hen mee in veranderingen;
 Je verzorgt het projectbeheer van inkoop gerelateerde activiteiten en bijbehorende rapportages;
 Je initieert acties en neemt deel aan multidisciplinaire projecten om inkoopdoelen te bereiken en te
verbeteren (zoals besparingen, doorlooptijdverkorting, kwaliteitsnormen en levertijden);
Wat is jouw kracht?
+
 Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 / 2;
 Je hebt tenminste 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in met complexe omgeving en met
technische inkoopcomponenten (mechanische onderdelen, elektronica, elektromechanica), systemen
en productieprocessen;
 Ervaring met Microsoft Dynamics of vergelijkbaar ERP systeem is een pre;
 Je beschikt over uitstekende onderhandelings- en analytische vaardigheden en over goed
ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden;
 Je bent een teamplayer, klantgericht en resultaatgericht, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 Een goede beheersing van de Engelse taal.
Wat bieden wij je?
Een uitdagende baan met ontwikkelmogelijkheden binnen de machinebouw, in een professionele, sterk
internationaal georiënteerde werkomgeving in een informele, collegiale werksfeer en korte
communicatielijnen. Bovendien bieden we:
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf
 25 vakantie- en 13 ADV dagen
 Een prima pensioenregeling
 Flexibele werktijden
 Een sterk gemotiveerd multidisciplinair team, waarin je werkt in een opkomende Solar markt
 Groei en doorgroeimogelijkheden o.a. door het volgen van trainingen en opleidingen
Sollicitatie
Voldoe je bovenstaand profiel en wil je graag deel uitmaken van ons team? Stuur dan een e-mail met je
motivatie en CV naar Ellen Isaäcson (HRM Advisor) via hr@tempress.nl. Voor meer informatie kan je
bellen met 0578 699200.

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