
 

          
Surface Treatment zoekt wegens uitbreiding naar een communicatieve en proactieve 
 

Technisch Inkoper voor onze vestiging in Maasbracht. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van technische grondstoffen en product gerelateerde 
onderdelen voor onze oppervlaktebehandelingen. Daarvoor treed je in overleg met de engineers en 
operators, selecteer je geschikte leveranciers in binnen- en buitenland en regelt het hele proces van 
offerte, onderhandeling en de effectuering van veelal langdurige inkoopcontracten. Ook de inkoop 
van ondersteunende processen zoals stroom, schoonmaak, werkkleding en PBM’s horen bij je 
pakket. 
Wegens interne doorgroei komt deze functie vrij, er is dus alle ruimte voor een inwerktraject en je 
vraagbaak is bereikbaar. Je bent de enige inkoper, maar werkt zeker niet solistisch: als spin in het 
web draag je actief bij aan de doorloop van onze processen. Je maakt handig gebruik van  
e-procurement zodat je tijd overhoudt om binnen de organisatie mee te denken in de zoektocht naar 
kwalitatief betere oplossingen. Bonus: in overleg kan deze functie ook in vier dagen worden vervuld. 

 
Karakter en kwaliteiten 
Je hebt een klantfocus, bewaakt je interne en externe relaties goed en hebt een scherp oog voor 
kwaliteit. Je communiceert gemakkelijk op diverse niveaus en in diverse talen. Letterlijk en figuurlijk, 
want naast het Nederlands en Engels ben je ook in staat om met te technisch specialisten en elk 
soort toeleverancier tot een constructieve oplossing te komen. Over het hekje kijken en slim werken, 
zaken oppakken en uitwerken in een technische omgeving. Je staat je mannetje (of vrouwtje) en 
streeft naar efficiency. Duurzaamheid komt tot uiting in je inkoop en je relaties! 
 
Kennis en kunde 
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding (supply chain, purchase management of procurement); 
- 3-5 jaar ervaring met inkoopactiviteiten; 
- Kennis van supply chain; 
- Kennis van ERP-systemen (ervaring met Sharepoint is een pré); 
- Kennis en ervaring met kostprijscalculaties; 
- Beheersing Nederlands en Engels op diverse niveaus. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Uitdagend werk in een innovatie gedreven organisatie vol gepassioneerde vakmensen. Ruimte voor 
ontwikkelingen binnen je vakgebied, ontwikkelingen van de organisatie in de internationale markt, 
ontwikkeling van jezelf. Betrokken collega’s met veel ervaring die uitkijken naar je komst. Een nette 
beloning volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Diverse opleidingsmogelijkheden en voldoende 
tijd voor ontspanning (25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op fulltime basis). 
 
Surface Treatment richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische 
oppervlaktebehandeling van met name aluminium producten. Wij kennen klanten met diverse 
industriële achtergronden: van automotive, machinebouw, de semi conductor industrie tot lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel en Surface Treatment 
voldoet daarbij aan eisen als ISO 9000, AQAOP-2110, AS9100 en NADCAP. Surface Treatment is 
een jonge en innovatieve organisatie in een veeleisende omgeving, groeit en is volop in 
ontwikkeling! 
 
Contact 
Neem gerust op http://www.surfacetreatment.nl/nl een kijkje in onze wereld. Herken jij jezelf in dit 
profiel en onze organisatie, dan ontvangen we graag je CV en motivatie via 
recruitment@surfacetreatment.nl onder vermelding van de vacaturenaam. 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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