
 

1 
Acquisition in response to this vacancy is not appreciated. 
 

Hendrik Veder Group is voor haar vestiging in Rotterdam op zoek naar een 
 

Purchaser 
 
Beschrijving van de functie 
Als Purchaser ben je verantwoordelijk voor het inkopen van alle hardware 
producten voor ons hoofdkantoor in Rotterdam en de buitenlandse 
kantoren. Je werkt nauw samen met het sales team om projecten binnen te 
halen. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de aanvraag van offertes, onderhandelingen 
met en het vinden van nieuwe leveranciers. Je bent een ster in het 
onderhouden van relaties.  
 
Met de juiste afspraken zorg je ervoor dat de voorraden op peil zijn en alles 
wordt verwerkt in het ERP-systeem. Je draagt bij aan de verbetering van 
inkoopprocessen binnen de organisatie. 
 
Het inkoopteam bestaat uit 5 mensen. In deze functie werk je nauw samen 
met de operationeel inkoper en rapporteer je aan de manager inkoop. 

 
Wie ben jij? 
Je bent een praktisch ingesteld persoon met conceptueel denkvermogen. Je 
hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de technische branche. Affiniteit met 
ons product is geen must, maar uiteraard wel een pré. 

 
Functie eisen 
• Fulltime (40 uur) beschikbaar.  
• Een sterke onderhandelaar.  
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift. Duits is een pré. 
• Stressbestendig en flexibel. 
• Ervaring met ERP-systeem SAP is een pré. 
• Opleiding op hbo-niveau en NEVI I is een pré.  
• Teamplayer met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 
• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  
• Klantgericht en proactief. 
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Wat bieden wij? 
Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring. 
De mogelijkheid om 1 dag in de week thuis te werken (ook na corona). 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een laptop en telefoon van de 
zaak, 27 vakantiedagen en 13 ADV-dagen op fulltime basis. 
 
 
Informatie over de procedure 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Vennik,  
HR Manager: marianne.vennik@hendrikvedergroup.com 
of op telefoonnummer: 010-299 2352. Je kunt je motivatiebrief en cv  
e-mailen naar: humanresources@hendrikvedergroup.com. 
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