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Wil jij werken in een gezellig, dynamisch bedrijf in een technische omgeving?  

Wij zoeken in Stramproy een 

Inkoper (fulltime, 38 uur/5 dagen) 

 

De functie is voor ons bedrijf relatief nieuw; het fundament hiervoor heeft je voorganger al gelegd. Hij 

gaat over een tijdje met welverdiend pensioen. Dat betekent dat jij als inkoper de functie verder mag 

ontwikkelen en naar een hoger niveau mag tillen. Klinkt dat voor jou als een leuke uitdaging? Lees dan 

zeker even verder! 

 

Wat ga je doen? 

De inkoop bij WBM is interessant en dynamisch. Je zorgt dagelijks voor de beschikbaarheid van 

plaatmateriaal voor het verwerken van de orders. Dat doet hij/zij door tactisch en strategisch de juiste 

hoeveelheid en op het juiste moment plaatmateriaal in te kopen. Onderhandelen over de optimale 

inkoopvoorwaarden is wel aan jou besteed, zowel voor structurele als incidentele orders. 

De inkoper heeft continu contact met productie, verkoop en leveranciers om tot de meest optimale flow 

en voorraadposities van het plaatmateriaal te komen. Voor de inkoop van uitbestedingen en 

handelsartikelen stem je daarnaast ook met engineering af. Je zorgt voor een geordend artikel- en 

voorraadbeheer. En zie je verbetermogelijkheden? Jij maakt deze bespreekbaar en neemt de organisatie 

daarin mee.  

De inkoper vraagt offertes op en beheert het leveranciers netwerk zorgvuldig. Hierbij worden 

voortdurend de competenties van de leveranciers bewaakt. Het netwerk van leveranciers wordt 

aangevuld waar nodig. De inkoper stemt levertijden en inkoopvoorwaarden af met de leveranciers en 

zorgt voor een juiste prijsstelling voor de offertes. 

 

Wie ben jij? 

* Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden  

* Je hebt een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen 

* Commerciële vaardigheden 

* Je vindt al aardig je weg in ERP-systemen 

* Je hebt affiniteit met een productieomgeving 
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* Je beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal  

* Je bent een teamplayer 

* Je beschikt over een HBO-opleiding  

* Je hebt enkele jaren inkoopervaring 

 

WBM Staalservice centrum biedt jou: 

 

Uitdagende werkomgeving 

Informele werksfeer 

Actieve personeelsvereniging: o.a. jaarlijks uitje en zomerbarbecue 

Een marktconform salaris (volgens CAO Metaal en Techniek) 

Een functie die je zelf verder mag doorontwikkelen 

Fulltime functie (38 uur/5 dagen)   

Reiskostenvergoeding 

 
 

Wie zijn wij? 

WBM Staalservice centrum in Stramproy is een toeleverancier van onderdelen uit plaatstaal, een 

familiebedrijf met ongeveer 60 medewerkers. Ons specialisme is het 3D-snijden van componenten en het 

maken van gecompliceerd zetwerk in de range van 2 tot 40 mm dikte tot 6 meter lang. Door de jarenlange 

ervaring hebben wij een uitgebreide kennisbank opgebouwd. Hierdoor kan WBM vaak een stapje 

verder dan andere aanbieders. WBM bedient klanten in onder meer de trailerindustrie, landbouw, en hef-

en hijswerktuigen. Het bedrijf is volop in groei en ontwikkeling. Vast even binnenkijken? Onze bedrijfsfilm 

geeft een inkijkje. Kijk ook eens op onze Facebookpagina en LinkedInpagina.  

Solliciteren of vragen? 

Ben jij degene die we zoeken? Of heb je nog vragen over de vacature? Dan komen we graag met jou in 

gesprek! Bel voor vragen 0495-561 781 of mail je motivatie en cv naar directeur Hermen Bos 

h.bos@wbm.eu. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van 

deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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