
Ervaren Inkoper Elektrotechniek
Alkmaar 

Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)

Je functie:
Als inkoper Elektrotechniek sta je dagelijks in contact met onze leveranciers. Je maakt scherpe analyses om ons 
assortiment op orde te houden en te voorkomen dat we teveel deadstock in huis krijgen. Je bent een belangrijke 
waarde bij het opstellen, verbeteren en uitvoeren van het inkoopbeleid. Samen met het inkoopteam onderhandel je over 
prijsafspraken, levertijden en leveringscondities zodat wij onze klanten de beste service kunnen bieden.

Wie ben je?
Je hebt een gedegen inkoopopleiding gevolgd, bijvoorbeeld Nevi of Commerciële Economie. Daarbij heb je enkele 
jaren ervaring in een inkoopfunctie. Een goed cijfermatig en commercieel inzicht zijn van groot belang voor deze 
functie. We worden helemaal blij als je ook nog ervaring in de branche hebt, maar dit is niet noodzakelijk.

Wat mag je van ons verwachten?
Naast een prettige werksfeer, 140 fijne collega’s en betrokken management dat vertrouwt op jouw expertise en eigen 
inbreng, ontvang je uiteraard een goed salaris. Door onze voordelige pensioenregeling, hou je netto meer over dan 
in de meeste andere branches. Vakantiedagen en overige regelingen zijn allemaal goed geregeld in onze CAO voor 
de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een jaarcontract, maar we hebben altijd de intentie om 
dit bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vast contract. Koptelefoon of tv nodig ? Bij ons schaf je ze met 
personeelskorting aan. Je krijgt toegang tot een online-learningplatform.

Over ons:
Wij onderscheiden ons doordat we een familiebedrijf zijn dat bijna 100 jaar een begrip in Alkmaar is. Naast het 
hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond 
en Rotterdam. Hoewel we bekend zijn als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking, zijn we ook actief als 
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons 
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen. 

Ook graag bij Schuurman werken?
Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV, naar: hrm@schuurman.nl, 
dan word jij misschien wel onze nieuwe collega !

Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl

Liever geen reacties van bureaus. 
Wij zoeken zelf onze nieuwe Schuurman-familieleden uit.

www.linkedin.com/company/401131


