Witcom Engineering Plastics BV, gevestigd in Etten-Leur Nederland, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en
produceren van technisch hoogwaardige en innovatieve kunststofmaterialen. Onze innovatieve producten vinden
hun toepassing in de automobiel-, de elektrische & elektronische industrie, maar ook in medische en consumenten
toepassingen over de gehele wereld.

Administratief medewerker (Fulltime / Parttime)
Heb jij interesse om jezelf te ontwikkelen op het gebied van in-house sales en Inkoop? Ben je een
onderhandelaar en heb je oog voor commerciële kansen? Krijg je energie van het werken aan een lange termijn
relatie met jouw leveranciers? Als junior inkoper/verkoper binnendienst ben je na een inwerk periode
verantwoordelijk voor ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het inkoopbeleid / logistieke proces en voor het
interne accountbeheer van klanten.
Jouw toekomstige taken & verantwoordelijkheden
a) Inkoopactiviteiten organiseren voor Witcom-grondstoffen
 Afstemming prijzen, condities en productspecificatie;
 Communicatie met leveranciers.
 Werken en rekening houden met marktdynamiek in voorraadniveaus
 Organiseren voorraden voor projecten in de opstartfase
b) Het onderhouden en optimaliseren van bestaande klantencontacten
 Internationaal Accountbeheer voor geselecteerde moulders in Europa
 Communicatie met onze sales afdeling en klanten
 Organiseer en communiceer over vereiste documenten/contracten;
 Implementeer en onderhandel prijsverhogingen;
Wij verwachten
 Je hebt een relevante opleiding op MBO niveau
 Je bent gemotiveerd, leergierig en proactief
 Je bent een goede onderhandelaar, daadkrachtig en besluitvaardig
 Je hebt goede kennis en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Duits in
een pre.
 Je bent woonachtig in de omgeving van Etten-Leur of op berijdbare afstand.
Wij bieden
 Een uitdagende baan in een collegiale en informele werksfeer.
 Een fulltime of 80% (parttime) dienstverband.
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Volop mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling.
 Een zeer afwisselende baan in een gezonde en groeiende internationale onderneming;
Arbeidsvoorwaarden
Je salaris wordt gebaseerd op onder andere je ervaring en opleiding. Daarnaast beloont Witcom niet alleen in
geld. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt zowel onze producten als jouw
carrière ten goede. Daarom investeren we in relevante trainingen en opleidingen op jouw vakgebied, zo leer je
tenslotte het meest.
Heb je interesse?
Wil jij onze nieuwe collega worden? Stuur dan je CV met motivatie naar Marcel van den Berg (Hfd. Administratie
en Inkoop). Wil je eerst nog wat meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Marcel,
telefoonnummer 06-30357072.

