
In Vaassen is de Nederlandse vertegenwoordiging van de internationaal opererende Deense AVK Groep
gevestigd. AVK Nederland BV levert een uitgebreid productenpakket voor de water-, gas- en afvalwatersector 
en bovendien voor industriële toepassingen. Afsluiters, vlinderkleppen, brandkranen, universele koppelingen, 
gietijzeren hulpstukken, universele aanboorzadels, roestvast stalen reparatieklemmen en straatpotten zijn 
een greep uit het hoogwaardige assortiment van AVK. 
Kwaliteit is een belangrijk aspect binnen het totale AVK concern. Zowel de producten alsook de totale 
organisatie geven blijk van een constante aandacht hiervoor met als eindresultaat de certificering voor ISO 
9001, ISO 14001 en MVO Prestatieladder niveau 4.

Voor onze afdeling Inkoop zijn we op zoek naar een Operationeel Inkoper, die ons team komt versterken.

Operationeel Inkoper m/v (1 Fte) 

www.avknederland.nl

Als Operationeel Inkoper ben je verantwoordelijk voor het verwerven van alle materialen tegen de juiste 
kwaliteit, de juiste leverdatum en de afgesproken prijs bij de geselecteerde leveranciers. Je bent de spin in 
het web bij ons op kantoor. Je collega’s van verkoop, inkoop en logistiek kunnen altijd bij je terecht, omdat 
je op de hoogte bent van de laatste status van openstaande inkoop- en verkooporders, leveringen en 
voorraden. Je zorgt er onder andere voor dat het systeem altijd beschikt over de juiste informatie en bent 
proactief in het nabellen van leveranciers om alle artikelen op het gewenste moment binnen te krijgen. 
Als persoon steek je je handen uit de mouwen, ben je een teamspeler en heb je een commerciële 
instelling. Je bent in staat om problemen te vertalen naar snelle en correcte oplossingen.

Functie- en opleidingswensen:
• MBO werk en denkniveau. 
• Inkoopopleiding Nevi 1 (of bereid om deze te halen).
• Kennis van, en affiniteit met, technische specificaties.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Takenpakket:
• Onderhouden van een goede relatie met nationale en internationale leveranciers en 
 logistieke partners.
• Voeren van prijsonderhandelingen en plaatsen van inkooporders.
• Het onderhouden van het inkoopsysteem o.a. leveranciersgegevens, productgegevens, doorlooptijden en 
 voorraadparameters.
• Het bewaken van de voorraadhoogte en levertijden.
• Verwerken van orderbevestigingen (controle op aantal, prijs, levertijd en afleveradres).
• De verkoopbinnendienst op de hoogte houden van wijzigingen in levertijden.
• Het meewerken aan, en initiëren van, projecten ter verbetering van interne processen.

Wat kan AVK u bieden:
• Een zeer afwisselende fulltime baan, met eigen verantwoordelijkheid.
• Goede doorgroeimogelijkheden bij een dynamische organisatie.
• Goede primaire en secundaire arbeidsomstandigheden.

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie?
Reageer dan direct door uw schriftelijke sollicitatie en CV voor 15 oktober 2021 te sturen naar AVK Nederland 
BV, t.a.v. Wouter Oudenampsen, Postbus 73, 8170 AB Vaassen (e-mail woudenampsen@avknederland.nl). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Oudenampsen, telefoon 0578-574490.

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


