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Vacature:
Categorie Inkoper

Burghouwt is een familiebedrijf dat is opgericht in 1976, en levert als landelijke onafhankelijke groothandel hang- en sluitwerk aan 
de bouw en industrie. Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij Burghouwt. Wij hebben tien vestigingen door het land, waar 
grote en kleinere teams de klanten voorzien van producten en advies van hoogwaardige kwaliteit. Burghouwt maakt verstandig 
bouwen mogelijk. Verstandig bouwen kan zijn het gebruik van het juiste materiaal en het geven van een goed advies maar vaak zit 
het in de combinatie van beide. Met verstand kiezen we voor de lange termijn; een sterk of duurzaam bouwwerk en een lange relatie.

Het gaat goed met Burghouwt! Wij groeien in zowel omzet, vestigingen als diensten. Om deze groei te kunnen waarborgen, 
zijn wij voor onze centrale inkoopafdeling in Arnhem per direct op zoek naar een enthousiaste

Categorie Inkoper

Functieomschrijving
Als Categorie Inkoper ben je verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van de eigen productgroepen en de daar-
bij horende leveranciers voor de vestigingen van Burghouwt. Samen met je leveranciers werk je actief aan de positionering 
van Burghouwt in de markt, het behalen van (gezamenlijk) concurrentievoordeel en het zeker stellen van de toeleveringen. 
Je weet met scherp inzicht te reageren op ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar kansen voor Burghouwt. Kortom: een 
overtuigende gesprekspartner, zowel bij de leveranciersgesprekken als binnen de eigen organisatie.
 

Concreet houdt je takenpakket het volgende in:
• Beheren en ontwikkelen van je productgroepen en leveranciers
• Realisatie van het eigen inkoopjaarplan en organisatiedoelstellingen
• Leveranciersadministratie en automatisering/digitalisering
• Verantwoordelijk voor kostenoptimalisatie en margeverbetering
• Actieve gesprekspartner in het assortimentsoverleg en hierin verantwoordelijk voor het assortiment 
• Bijdragen aan projecten/werkgroepen
 

Wie zoeken wij?
Word jij enthousiast van het ontwikkelen van leveranciers, behalen van optimale inkoopprestaties, ben je commercieel, krijg 
je energie van het onderhandelen en realiseren van de inkoopdoelstellingen? Wij zoeken een collega die beschikt over de 
volgende kennis, opleiding en ervaring;

• Meerjarige ervaring op inkoopgebied, bij voorkeur in een (technische) handelsonderneming
• Een afgeronde MBO+ opleiding (HBO is een pré) aangevuld met NEVI2 of gelijkwaardige specifieke inkoopopleiding 
• Een opleiding in en ervaring met Category Management en/of SLIM4 software is een pré
• Commercieel inzicht
• Goede onderhandelings- en gesprekstechnieken
• Sterke vaardigheden op het gebied van planmatig werken en het nemen van intiatief
• Goede kennis van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift
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Wat bieden wij?
Deze functie is heel veelzijdig, geen dag is hetzelfde. Het betreft een uitdagende, zelfstandige, commerciële functie met een 
grote mate van vrijheid.

Burghouwt is een actief en gezond familiebedrijf dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers 
die de ambitie hebben om door te groeien, krijgen een opleidings- ontwikkelingsperspectief aangeboden en worden hierin 
gecoached. Binnen Burghouwt krijg je veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je werkt samen met 
een leuke groep collega’s in een fijne sfeer. Wij bieden een marktconform salaris dat past bij je kennis en ervaring. 

Wij hanteren goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden en volgen hierin de CAO WTG. 
De functie is voor 40 uur per week.

Interesse?
Ben jij enthousiast geworden over deze functie en wil je hier meer over weten? 
Neem dan contact op met Maurice van de Braak, manager Inkoop.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 026 – 3684244, of per email op m.vandebraak@burghouwt.nl

Jouw sollicitatiebrief inclusief CV ontvangen wij graag per email via pz@burghouwt.nl t.a.v. Stephanie Geerdes

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


