
  

                                                       
  

 

 

Witcom (Etten-Leur), onderdeel van Wittenburg Group, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

produceren van op maat gemaakte kunststofcompounds. Onze plastics vinden hun toepassing in 

automotive, consument en industriële toepassingen over de gehele wereld. Witcom werkt mee aan een 

duurzame toekomst met de ontwikkeling van bio-based plastics en het gebruik van circulaire 

grondstoffen. 

 

Onze klantgerichtheid impliceert dat wij soepel kunnen inspelen op de wensen van onze klanten. De tijdige 

beschikbaarheid van grondstoffen tegen een competitieve prijs, speelt hier een belangrijke rol in. 

 

Omdat wij als bedrijf snel groeien en onze leverbetrouwbaarheid hoog willen houden, zijn wij per direct op zoek 

naar een: 

 

 

INKOPER (FULL-TIME) 

 
Als Inkoper ben je de spin in het web tussen diverse afdelingen waaronder Productie, Logistiek, (Inhouse) Sales, 

Product Stewardship en Research & Development. De dynamiek komt voort uit de grote diversiteit aan 

grondstoffen die er benodigd zijn om ons brede assortiment aan producten tijdig en met uitmuntende kwaliteit 

te leveren. 

 

 

 

Jouw uitdaging 

 

• Jij koopt de grondstoffen in zodat deze op tijd beschikbaar zijn; 

• Analyse maken van de bestelbehoefte op basis van de voorraden in afstemming met de 

productieplanning; 

• Offertes opvragen bij leveranciers en het beoordelen hiervan; 

• De contractonderhandelingen met leveranciers worden door jou gevoerd en het bewaken en afsluiten 

horen hier ook bij; 

• Bijdragen aan de ontwikkeling naar een duurzame toekomst; 

• Zorg dragen voor de juiste hoeveelheid voorraad; 

• Jij onderneemt actie bij afwijkingen en communiceert hier helder over, zowel intern als extern; 

• Administratieve verwerking van grondstofgegevens; 

• Het importeren van goederen. 

 

 

Jouw Profiel 

 

• MBO+ of HBO werk- en denkniveau; 

• Een afgeronde NEVI 1 is een pré; 

• Tenminste 1-3 jaar relevante werkervaring; 

• Je bent klantgericht, kwaliteitsbewust, betrouwbaar, flexibel en oplossingsgericht 

• Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift, Duits is een pre; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Je beweegt je gemakkelijk tussen de verschillende afdelingen 

 



  

                                                       
  

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Afwisselende functie voor 40 uur per week; 

• 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 het nemen van initiatief en ondernemerschap wordt gewaardeerd. 

 

Primaire standplaats is Etten-Leur. 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar HR Wittenburg (HR@Wittenburgbv.nl). Wil je eerst nog wat meer 

informatie over de functie? Neem dan contact op met Marcel van den Berg. Hij is telefonisch te bereiken 

op: 06 3035 7072. 

 

Bekijk ook onze website op: www.wittenburggroup.com. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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