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your
mind
Lovink Technocast zoekt een:

Senior Inkoper
Een functie voor een planmatige Senior Inkoper wie wil bijdragen aan de verdere
professionalisering van het inkoopbeleid binnen een ambitieus familiebedrijf in de
internationale maakindustrie

Waarom jij gaat reageren op deze vacature:
•
•
•
•

Brede inkoopfunctie in een internationale organisatie in de maakindustrie;
Bouw-functie waarin je verantwoordelijk bent voor verdere professionalisering;
Mogelijkheden om aanvullende opleidingen te volgen, bijvoorbeeld NEVI;
Contact met leveranciers in binnen- en buitenland.

Functieomschrijving Senior Inkoper:
Als Senior Inkoper bij Lovink Technocast ben jij primair verantwoordelijk voor voornamelijk
tactisch inkoop en, in samenwerking met het MT, het strategische inkoopbeleid. Allereerst
zal je jouw toegevoegde waarde leveren op het gebied van (het structuren van het)
contractmanagement. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de juiste leveranciersselectie.
Spend en demand analyses vertaal je naar inkoopplannen en strategieën voor leveranciers
waarbij je het management adviseert over strategische inkoopvoordelen. Tot slot heb je een
belangrijke verantwoordelijkheid in de verdere professionalisering van het inkoopbeleid. In

dit kader verzorg je onder andere leveranciersaudits. In jouw rol werk je nauw samen met
jouw collega Inkoper en, voor de technische specificaties, met de vakspecialisten als
Engineers. Je hoeft zelf dus niet over uitgebreide technische kennis te beschikken! Je
rapporteert zelf rechtstreeks aan de Manager Supply Chain & NPI.
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor een goed verloop van de dagelijkse inkoopprocessen;
Zorgen voor een goed en passend leveranciersbestand;
Contractmanagement, waaronder het beheren, opstellen of vernieuwen van raamcontracten
waarbij je onderhandelt over optimale voorwaarden;
Het borgen en structuren van de processen aan de hand van de automotive kwaliteitsnorm
IATF;
Periodiek bezoeken van leveranciers in binnen- en buitenland.

Over Lovink Technocast
Royal Lovink Industries B.V., een ambitieus familiebedrijf opgericht in 1911, is een groeiende
onafhankelijke industriële organisatie met wereldwijde activiteiten. Met haar innovatieve
producten en strategische productie bedient Lovink een internationaal klantenpakket uit
onder andere de Automotive industrie. Lovink Technocast en Lovink Technocast
Handmouldings, onderdeel van Royal Lovink Industries B.V., zetten samen drie verschillende
giettechnieken in om klanten te bedienen. Met Lost Foam heeft Lovink een unieke positie
voor het maken van complexe, hoogwaardige, gietstukken die met andere gietmethoden
niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is de organisatie recent gestart
met een innovatieve start-up 'Lovink Additive Casting', een nieuw productieproces in de
gieterij van Lovink: het maken van complexe gietijzeren producten op basis van 3D geprinte
vormdelen.

Lovink Technocast vraagt:
Onze ideale Senior Inkoper is gestructureerd, planmatig, een sterke onderhandelaar en kan
goed luisteren! Daarnaast voldoe je aan het volgende profiel:
•
•
•
•
•

HBO of WO werk- en denkniveau;
Inkoopervaring, bij voorkeur opgedaan in de maakindustrie maar dit is geen must. Affiniteit
met techniek is handig;
Je hebt een NEVI 1 en bij voorkeur NEVI 2 opleiding of de ambitie deze te volgen;
Goede beheersing van de Engelste taal, Duits is een pre;
Kennis van ERP systemen.

Tot slot ben je 32 tot 40 uur per week beschikbaar.
De werving en selectie voor deze vacature wordt gedaan door Werkman de
Jong.
Contactpersoon: Stephanie van de Craats (06) 2366 1441 of (0318) 687 250.
Per mail: stephanie@werkmandejong.nl
Link naar de advertentie: https://www.werkmandejong.nl/vacatures/vacature-senior-inkoperterborg-549835-11.html

