Assistent Inkoop
Goede verkoop begint bij een goede inkoop!
Onze afdeling inkoop is verantwoordelijk voor de inkoop van onze producten tegen de beste condities. Voor de versterking binnen ons Inkoop team zijn wij op zoek naar een Assistent Inkoop. In deze
functie ondersteun je de inkopers door het verzorgen van operationele inkoopactiviteiten.
Heb jij affiniteit met de drankensector en vind je het leuk om op de hoogte te blijven van trends en
ontwikkelingen? En wil je op korte termijn aan de slag in een leuk team?
Lees dan snel verder!
Hansen Dranken is bijna 75 jaar een begrip in drankenland. Begonnen met de productie van limonade, is Hansen Dranken uitgegroeid tot een florerend familiebedrijf met zo’n 120 enthousiaste medewerkers. Dagelijks rijden 30 vrachtwagens hun routes langs horecazaken, (dranken)groothandels,
slijterijen, supermarkten en speciaalzaken. Daarnaast exporteert Hansen Dranken naar diverse landen over de hele wereld. Het assortiment met ruim 6.000 verschillende soorten drank wordt verspreid vanuit het ca. 15.000 m2 grote magazijn aan de Veestraat in Linne.
Wat ga je doen?
•
•
•
•

Het uitvoeren van het operationele bestelproces en het organisatorisch afhandelen ervan
Contact onderhouden met externe leveranciers en met collega’s van diverse afdelingen binnen onze organisatie, waaronder: logistiek, administratie, marketing, verkoop en financiën
Voorbereiden van rapportages voor leveranciers en managementinformatie d.m.v. Navision,
Excel en Power BI
Monitoren van prijsstellingen en promotionele activiteiten

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een (commerciële) HBO opleiding afgerond of je beschikt over een HBO werk- en
denkniveau
Je hebt affiniteit met cijfers en bent accuraat en zeer nauwkeurig
Je beschikt over een goede basiskennis Excel en maakt je nieuwe software snel eigen
Procedures en processen binnen het bedrijf weet jij snel op de juiste manier toe te passen en
communiceren op verschillende niveaus gaat je makkelijk af
Je hebt een flexibele houding en het vermogen om snel te schakelen
Naast de Nederlandse taal spreek je ook een woordje Duits en Engels

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een fulltime baan voor 40 uur per week
Een prima salaris (o.b.v. van ervaring)
Een goede werksfeer met leuke collega’s binnen de organisatie en het Inkoop team
Kansen om door te groeien naar bijvoorbeeld (Junior) Inkoper
Veel aanvullende regelingen (denk aan een pensioenregeling, collectieve zorgverzekering,
fietsplan en een fitnessregeling)
Een maandelijkse vrijdagmiddagborrel waarbij je de drankjes die je inkoopt ook kunt proeven

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: po@hansendranken.nl of solliciteer via https://hansendranken.nl/contact/vacatures

Bij vragen kun je contact opnemen met Julie, afdeling Personeel & Organisatie.
Hansen Dranken, Veestraat 6 Linne. Telefoonnummer: 0475-438460.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

