
 

 
 
Batelaan Kunststoffen B.V. is dè specialist in vacuümvormen en thermovormen in Nederland. 
Met ons moderne machinepark zijn wij in staat kunststof maatwerk producten in een goede prijs-
kwaliteitverhouding te leveren. Vele gerenommeerde bedrijven in zowel binnen- als buitenland 
vertrouwen al meer dan 50 jaar op de expertise van Batelaan Kunststoffen B.V. als het gaat om de 
beste oplossing voor hun kunststof maatwerk producten.  
Wij zijn met 16 medewerkers en zijn op zoek naar een nieuwe collega: 

 

Operationeel Inkoper M/V 
voor 24-32 uur 

 
Wat ga je doen als operationeel inkoper? 

Als Operationeel Inkoper zorg je ervoor dat onze grondstoffen en hulpstoffen altijd op tijd, in de 
juiste hoeveelheid en voor de juiste prijs op voorraad liggen. Hierdoor loopt ons productieproces 
goed door en wordt er op tijd geleverd.   

Je doet dit door: 

- Inkopen hulp- en grondstoffen tbv orders  
- Het bedingen van inkoopkortingen en gunstige leveringsvoorwaarden 
- Standaardisering  
- Voorraadvermindering 
- Ingangscontrole inkomende goederen  
- Haalbaarheid en leverdatum van de order bepalen 
- Ordercoördinatie 
- Invoeren en controleren product- en klantsysteem 
- Werkvoorbereiding nieuwe en herhalingsorders 
- Analyseren en nacalculatie orders 

 
In deze functie werk je samen met alle disciplines die met de order te maken hebben. Je bent 
verantwoording verschuldigd aan de directeur.  

Jij bent: Een kwaliteitsbewust en proactief persoon. Je bent stressbestendig en vindt het prettig om 
in een dynamische omgeving te werken. Daarnaast ben je resultaatgericht, accuraat, communicatief 
vaardig met een commerciële en sociale houding. Verder heb je: 

 Een afgeronde MBO-opleiding.  
 Minimaal één jaar relevante werkervaring op het gebied van inkoop. 
 Je hebt bij voorkeur affiniteit met een technische productieomgeving.  
 Kennis van product- en klantsystemen; gedegen kennis van Excel. 
 Bereidheid en in ruime mate eigen initiatief om kennis- en vaardigheidsniveau op peil te 

houden en zo nodig uit te breiden. 

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 motivatiebrief naar Batelaan Kunststoffen B.V., Veerpolder 8, 2361 KV 
Warmond t.a.v. Patricia Volkers of stuur een email naar: p.volkers@batelaan.nl.   

Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen. 

https://www.batelaan.nl/technieken/vacuumvormen/

