VACATURE
SAM-WORKS
Sinds 2005 zijn wij actief als distributeur van A-merken, vanuit onze moderne locatie in Breda
bedienen wij met een enthousiast team onze klanten gevestigd in heel Europa. Producten die
geproduceerd worden onder licentie van Stanley Black&Decker vormen een belangrijk deel van ons
assortiment. Voor onze Benelux organisatie zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Operationeel
Inkoper (m/v). Het betreft hier een fulltime functie (40u p/w).

INKOOP
Bij SAM-Works is de inkoper het eerste aanspreekpunt in de organisatie voor onze nationale en
internationale leveranciers. Je bent de spil tussen de verkoopafdeling en de leveranciers. De eerste
verantwoordelijkheid binnen jouw functie is de inkoop van onze handelsartikelen en het dagelijkse
contact met onze leveranciers. Hierbij staat de planning rondom levertijden, transittijden, volumeen prijsafspraken met de leveranciers centraal en dienen de afspraken na het plaatsen van de orders
nauwlettend gevolgd te worden. Daarnaast draag je de verantwoordelijkheid voor het organiseren
en coördineren van transport, afstemming van transporttarieven en inkoop van algemene
(kantoor)benodigdheden. Daarbij hou je nauwlettend in de gaten wat er in het magazijn aanwezig is
zodat je onze verkopers precies kunt vertellen wat zij kunnen verkopen.
Speerpunten in de functie:
-

Inkoop handelsproducten
Relatiemanagement leveranciers
Logistieke afhandeling van bestellingen
Verzamelen productinformatie van nieuwe producten
Communicatie intern (team) en extern (leveranciers, transporteurs etc.)
Bijhouden en verwerken van administratieve zaken

JOUW BAGAGE
Om in deze functie succesvol te zijn heb je een echte handelsgeest. Je functioneert goed in een hecht
team, maar kan gelijktijdig zelfstandig je eigen werkzaamheden organiseren en vormgeven. Je hebt
feeling met de producten die SAM-Works verkoopt en communiceert makkelijk.
Verder verwachten wij:
-

HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur commerciële opleiding)
Minimaal 2 tot 3 jaar relevante ervaring
Ervaring of een sterke affiniteit met gereedschappen en/ of techniek
Sterk in het onderhouden van relaties

-

Uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
Woonachtig in een straal van 30km vanaf Breda

De volgende persoonskenmerken/ competenties sluiten aan op jouw profiel:
commercieel denkend, onderhandelingsvaardig, communicatief sterk, stressbestendig, flexibel,
daadkrachtig, zelfstandig, nauwkeurig, strategisch

STANDPLAATS
Breda

HET AANBOD
SAM-Works biedt jou:
-

een team van jonge en gezellige collega’s
een prima vast salaris
een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket
mooie persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden

INTERESSE/ SOLLICITEREN?
Heb je interesse én voldoe je aan de eisen in het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van
een up-to-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Bij voorkeur ontvangen wij jouw
sollicitatie per e-mail ter attentie van Dhr. Jeroen Verstrepen, jverstrepen@sam-works.com.

CONTACTPERSOON
Jeroen Verstrepen
M: (06) 55 181 285
E: jverstrepen@sam-works.com
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