Bedrijfsprofiel
De Wittenburg Group is een familiebedrijf dat speciale technische kunststoffen, thermoplastische
elastomeren en medische polymeren produceert. Al meer dan 115 jaar heeft de Wittenburg Group een
internationale reputatie opgebouwd als het gaat om technische prestaties, innovatie, kwaliteit en
betrouwbaarheid. De groep bestaat uit drie productielocaties: Zeewolde, Etten-Leur en Zhuhai in
China.
Het Witcom® product aanbod bestaande uit technische high-performance kunststof compounds,
worden gebruikt door bedrijven uit de Automotive, industriële en E&E wereld. De Cawiton® materialen
van harde en zachte kunststoffen en thermoplastische elastomeren worden gebruikt in de medische,
farmaceutische en voedselindustrie. Onze uitgebreide kennis en vermogen om vele, vaak
tegenstrijdige, eigenschappen te combineren in één materiaal, maakt ons uniek. Dit zorgt er weer voor
dat onze klanten hun producten snel op de markt kunnen krijgen, het verbetert de betrouwbaarheid en
minimaliseert de productkosten.
De basisgrondstoffen die gebruikt worden om de speciale kunststoffen te vervaardigen worden
ingekocht in vrijwel alle landen van de wereld. Dit vereist een grondige kennis van inkooptechnieken,
met name op gebied van beschikbaarheid door globale marktwerking. Om het inkoopproces te
coördineren zijn wij op zoek naar een:

Manager Inkoop (fulltime)
Jouw uitdaging
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coacht en geeft leiding aan de inkoopafdeling
Jij bent een belangrijke spil in het maken van afspraken met betrekking tot de kwaliteit en de
specificaties van de in te kopen grondstoffen
Verantwoordelijk voor de (periodieke) inventarisatie van de inkoopbehoeften en adviseert
en/of implementeert indien nodig nieuwe producten;
Eindverantwoordelijk voor een effectief, operationeel en strategisch inkoopbeleid van de drie
vestigingen;
Onderhoudt het contact met leveranciers en streeft naar een langdurige en constructieve
samenwerking met de beste inkooptarieven;
Initieert nieuwe inkoop-strategieën per productcategorie;
Beheert de voorraad van de drie vestigingen en zorgt voor een optimale beschikbaarheid van
producten en diensten;
Zijn er logistieke afwijkingen of knelpunten in het inkoopproces? Jij bent de eerste die dit
signaleert en anticipeert hierop;
Prijswijzigingen, beschikbaarheid of performance updates? Je zorgt op tijd voor de juiste
informatie en deelt deze op tijd met het team en zorgt voor de juiste wijzigingen in het
systeem;
Houdt de ontwikkelingen te allen tijde bij en adviseert het Management over inkoop trends;
Komt proactief met verbetervoorstellen
Communiceert open en direct binnen de inkoopafdeling en andere belanghebbende
afdelingen

Jouw profiel
• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke, leidinggevende functie;
• Ervaring met het werken met een productie- en sales-afdeling;
• Gewend om een Management team te adviseren op het gebied van inkoopstrategieën;
• Een afgeronde HBO diploma richting Inkoopmanagement, Supply Chain of Logistiek;
• Ervaring met supply chain software en de kunststof industrie is een pluspunt;
• Je kunt zelfstandig werken maar ook goed schakelen met andere afdelingen;
• Een hoog analytisch vermogen.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende functie voor 40 uur per week;
Een vaste aanstelling;
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring;
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een werkgever die investeert in haar medewerkers;
Interne opleidingen met betrekking tot de dienstverlening en de mogelijkheid tot verdere
studie;
Een informele werkomgeving waar ruimte is voor initiatief en ondernemerschap.

Primaire standplaats is Zeewolde.

Stuur je CV plus motivatiebrief naar HR Wittenburg (HR@wittenburgbv.nl).
Voor vragen kun je contact opnemen met Dhr. P. Traa, CEO van de Wittenburg Group: 036-2000 300.
Bekijk ook onze website op: www.wittenburggroup.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

