
 
 
 
Batelaan Kunststoffen B.V. is gespecialiseerd in het produceren van maatwerk kunststof producten 
d.m.v. vacuümvormen/thermovormen. Bij deze techniek wordt van een kunststof rol of 
plaatmateriaal een eindproduct of half fabricaat gemaakt.  
 
Onze klantenkring loopt uiteen van machine- en levensmiddelenindustrie tot ontwerpbureaus en 
cosmeticabedrijven (o.a. Nutricia en Eriks). Of het nu machine behuizingen betreft of ESD veilige pick 
and place trays, bij elk project staat klantvriendelijkheid en de beste oplossing bieden voorop. Wij 
leveren hoge service en kwaliteit tegen een scherpe prijs. 
 

Wij hebben de afgelopen jaren een significante groei doorgemaakt en zijn op zoek naar een collega 
die ons team komt versterken: 
 

Inkoper/Werkvoorbereider M/V 
24/32 uur per week 

 

Als Inkoper/Werkvoorbereider houd jij je onder andere bezig met: 

 Inkopen van hulp- en grondstoffen t.b.v. de productieorders en de werkplaats. 

 Bewaken van levertijden en kwaliteit van de bestelde goederen. 

 Controleren en inboeken van binnengekomen goederen. 

 Bedingen van inkoopkortingen en gunstige leveringsvoorwaarden. 

 Up- to-date houden van vaste voorraden. 

 Op de hoogte blijven over nieuwe ontwikkelingen op kunststofgebied en het bezoeken van 
beurzen 

 Verwerken van binnengekomen orders en voorbereiden voor de planning en productie  

 Raamcontract order onderhouden. 

 Nacalculatie van nieuwe orders controleren en aanpassen a.d.h.v. gegevens uit de productie 

 Een deel van het verkooptraject: contact met klanten over het bevestigen van orders, 
levertijden en raamcontracten 

 
 

Jij bent: Een kwaliteitsbewust en proactief persoon en hebt affiniteit met techniek. Je vindt het fijn 
om in een dynamische omgeving te werken. Je kunt multitasken en toch accuraat blijven. Je hebt een 
commerciële en sociale houding en bent stressbestendig. Kennis van kunststoffen en thermovormen 
is een pre. Opleiding: MBO, werk- en denkniveau. De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te 
groeien binnen het bedrijf, staat bij ons hoog in het vaandel.  
 

GEINTERESSEERD? Ben je op zoek naar een afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf met 
een jong team? Met een goed salaris en uitstekende sociale voorzieningen? Stuur dan binnen 14 
dagen CV voorzien van motivatie naar Batelaan Kunststoffen B.V., Veerpolder 8, 2361 KV  Warmond 
t.a.v. Patricia Volkers of stuur een email naar: p.volkers@batelaan.nl. Meer weten over ons bedrijf? 
Kijk dan op www.batelaan.nl  of bel naar 071-5613301. 
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