
 

 

Vacature inkoper verpakkingen - Bleiswijk 
 
Vind je het leuk om met jouw technisch inzicht de juiste producten in te kopen? Heb je daarnaast 
ook een scherpe handelsgeest? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Omschrijving 
Je start de dag met het doornemen van een klantaanvraag samen met collega accountmanager Erik. 
De klant is op zoek naar specifieke trigger sprayers. Je neemt de maatvoering van de fleshals door. 
Met jouw technisch inzicht weet je precies waar je op moet letten. Belangrijk is dat de trigger 
sprayers op de fleshals passen. Jij gaat op zoek naar een leverancier, rekening houdend met de 
verschillende afspraken die we hebben lopen. Ook kwaliteit en servicegraad tellen mee in de 
afweging. Je gaat de onderhandeling aan met de leverancier en maakt scherpe prijsafspraken.  
 
Wat ga je doen:  

• In nauwe samenwerking met collega’s van Backoffice pak je het inkoop- en prijsbeleid op van 
jouw productgroepen. 

• Met jouw technisch inhoudelijke kennis kun je meepraten over maatvoeringen en kun je 
tekeningen lezen. Je begrijpt de technische aspecten van verpakkingen. 

• Je analyseert markt-, inkoop- en verkoopdata en stelt op basis hiervan ambitieuze plannen 
op. 

• Je onderhandelt op internationaal niveau met verpakkingsleveranciers. 

• Je monitort en signaleert markt- en productontwikkelingen en zorgt dat je collega’s ook op 
de hoogte zijn van actualiteiten. 
 

Wij bieden:  

• Een salaris gebaseerd op werkervaring, leeftijd en opleiding. 

• Een baan bij een stabiel en groeiend internationaal familiebedrijf. 

• Een werkomgeving met korte lijnen en de ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht 
uit te voeren. 

• Cursussen, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden.  

• Een goede pensioenregeling.  

• Mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness op locatie. 

• Personeelskorting op artikelen uit onze showroom.  
 
Hier herken jij jezelf in:  

• Je hebt hbo werk- en denkniveau. 

• Je hebt 1-3 jaar werkervaring. 

• Je hebt cijfermatig inzicht en een analytisch vermogen. 

• Je hebt technische kennis van verpakkingen en bijbehorende productiemethodes of bent 
bereid dit te leren. 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, het is een pre als je Duits kunt. 
 
For safe keeping 
Wij zijn een internationaal opererend familiebedrijf met meerdere vestigingen, maar we werken 



 

 

als één team aan safe keeping. Met elkaar creëren wij dagelijks een veilige en gezonde 
werkomgeving voor onze relaties én voor jou. Bij deze functie kom je in dienst bij onze business unit 
Houweling Holding bv, afdeling Purchasing. Je standplaats is ons hoofdkantoor in Bleiswijk. 
 
Wat collega’s zeggen: 
“Ik ben verantwoordelijk voor de inkoop van verschillende productgroepen, 
waardoor geen dag hetzelfde is. De uitdaging voor de afdeling Purchasing is om 
onze klanten altijd tijdig van het beste product te voorzien. Veelvuldig contact 
en duidelijke afspraken met onze leveranciers helpen ons om dit te realiseren.’’ 
Edwin Heijster (Purchasing) 
 
Solliciteer direct 
Je kunt reageren tot en met 16 april 2021 door te solliciteren via onze portal werkenbijhouweling.nl.  
Bij vragen en voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Johan van Vulpen 
(Manager Purchasing) via +31 88 1210 400. 
 
Wij werven ons personeel in eigen beheer en hebben geen behoefte aan acquisitie.  

https://www.werkenbijhouweling.nl/

