Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply chain met 15
vestigingen in 9 Europese landen. Onze ambitie is het faciliteren en verbeteren van de supply chain van onze
klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden van duurzame services en oplossingen, waaronder
verhuur, pooling en packaging recovery.
Dagelijks zijn 400 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 100 MLN per jaar.
Onze kernwaarden zijn; kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.
Om onze groeiambities te realiseren zijn wij voor onze vestiging in Son op zoek naar een

Groep Inkoper
Functieomschrijving:
· Eindverantwoordelijk voor het behalen van de inkoop doelstellingen.
· Analyseert de behoeften van de Rotom bedrijven en vertaalt deze naar producten en inkoop strategieën.
· Informeert en adviseert het management en directie met betrekking tot inkoop van logistieke middelen en
levert managementrapportages aan.
· Zorgt voor het uitzetten van tenders en contracteren van een breed scala aan producten en diensten.
· Identificeert, legt de juiste voorwaarden in SLA contracten vast en bewaakt afspraken.
· Vendor Management, het samen met collega’s, bewaken, beoordelen en tijdig bijsturen van de prestaties van
leveranciers en het managen van leveranciersrelaties op strategisch en tactisch niveau.
· Bouwt en onderhoudt een intern relatienetwerk met de business en leveranciers van operationeel tot en met
strategisch niveau.
· Levert een bijdrage aan projecten van de eigen afdeling en organisatie-brede projecten.
· Geeft leiding aan het inkoopteam van Rotom Nederland en rapporteert aan de CEO van Rotom Europe .
Functie-eisen:
· Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en / of 2 of vergelijkbaar.
· Enkele jaren relevante werkervaring. Ervaring op het gebeid van houtinkoop is een pre.
· Ervaring met Excel en ERP software, bij voorkeur MS Dynamics AX en business intelligence tools.
· Goede mondelinge en schriftelijk beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits en/of Frans is een
pre.
· Commercieel inzicht en een goede onderhandelaar met oog voor detail.
· Ervaring met zaken doen in Oost Europa is een pre.
· Bereidheid om te reizen, met name binnen Europa.
Competenties
· Communicatief en het vermogen om snel te schakelen.
· Probleemoplossend vermogen en resultaatgericht.
Wij bieden
· Een zelfstandige en afwisselende functie binnen ons bedrijf.
· Goede pensioenregeling en een prettige informele werksfeer.
· Telefoon en laptop van de zaak.
· Ruimte tot het volgen van opleidingen.
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Schrijf dan jouw sollicitatie met motivatie
en uitgebreide CV naar Mevr. Nina Scheibenbauer per email nina.scheibenbauer@rotom.nl .
Meer info over Rotom Europe B.V., zie www.rotom-europe.com.

