Bij TimmerSelekt Doornenbal in Veenendaal leveren wij kwaliteitsproducten als ramen, deuren,
hefschuifpuien en kozijnen. Het bedrijf heeft zich daarmee afgelopen decennia een sterke positie aan
de top van de Nederlandse timmerindustrie veroverd. Onze professionele medewerkers spelen
daarbij een essentiële rol. Samen werken zij aan de mooiste projecten en maken de allerbeste
producten in een dynamische maar vooral ook prettige werkomgeving met een collegiale sfeer.
Aandacht en ruimte voor verdere ontwikkeling en groei is er voor iedere medewerker. Dat gedreven
team van echte professionals willen we uitbreiden met een

Inkoper
Dit is een zelfstandige en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid. Je wordt namelijk
verantwoordelijk voor de hele inkoop van Timmerselect Doornenbal en de zusterbedrijven
Woodjoint, Holland Houtwerk en Alustaal. Dankzij jouw deskundige inkoop kunnen de collega’s elke
dag weer perfect hun werk doen.
Je overlegt dagelijks intern over planning en andere voor de bedrijfsvoering relevante zaken. Je bent
naar buiten toe een goed en duidelijk onderhandelaar en weet precies wat je wilt en hoe je dat
bereikt. Uiteindelijk ben alleen jij de eindverantwoordelijke voor belangrijke zaken als de gewenste
prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden van de hele inkoop. Je legt nauwkeurig en correct gemaakte
afspraken vast, houdt altijd het overzicht op korte en langere termijn en evalueert en analyseert de
gang van zaken; worden de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve doelen elke dag weer opnieuw
gehaald? Intern lever je een belangrijke bijdrage aan prognoses voor te verwachten ontwikkelingen
en de daaraan gekoppelde strategieën en budgetten.
Voor deze veelzijdige functie gaan we uit van een werk- en opleidingsniveau van mbo/hbo en
daarnaast minimaal 5 jaar ervaring in een functie als inkoper. Heb je die ervaring opgedaan in de
bouw- of timmerindustrie, dan is dat een heel groot voordeel. Verder kun je technische tekeningen
lezen, heb je ervaring met geautomatiseerde systemen (onder meer Office) en ben je communicatief
vaardig in woord en tekst. Je bent verder iemand die zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid
durft te nemen.
Voor de juiste kandidaat bieden we een uitstekend, marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden waaronder 25 vakantie- en 7 Atv-dagen, eigen laptop en telefoon en een goede
pensioenregeling. Bovendien krijg je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing en kom je in
een hecht team collega’s te werken.
Heb je interesse stuur je CV voorzien van een persoonlijke motivatie naar kooten@doornenbal.com
Wil je eerst meer weten? Aarzel niet en bel direct naar 06-53163379.

