
 

Work Preparation & Purchase Engineer 

Omschrijving van de functie 

Deze functie betreft een gecombineerde functie. Je bent werkzaam zowel als werkvoorbereider als 
inkoper. Verdeling werkzaamheden is gelijk aan 80/20%. Je rapporteert aan de Manager Operations. 
Je bent verantwoordelijk voor het verwerken en voorbereiden van orders en het inkopen van 
componenten en halffabricaten bij passende partijen en key partners. Hiertoe behoort ook het 
uitbesteden van werkzaamheden. Jouw doel als werkvoorbereider is het beoordelen van de fabricage 
en technische realiseerbaarheid van producten. Daarnaast bereid je productieprocessen voor waarbij 
je rekening houdt met de wensen van diverse afdelingen. Denk hierbij aan de kwaliteit, levertermijn en 
kosten. Je zorgt ervoor dat alles conform afspraak en op tijd geleverd wordt. Je coördineert de inkoop 
en bewaakt deze processen van het begin tot eind. 

Taken en verantwoordelijkheden   

 Initiëren van uitbestedingen. 
 Verwerken van orders in ons ERP systeem Ridder IQ. 
 Optimaliseren van bestaande productiemethoden en begeleiden van nieuwe producten. 
 Het onderhouden van contact en opbouwen van relaties met toeleveranciers/ overige 

stakeholders. 
 Het aanvragen en beoordelen van offertes bij toeleveranciers. 
 Voortdurend op zoek naar mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen in de markt. 
 Weet je creativiteit te gebruiken om kansen te creëren. 
 Het voortdurend verbeteren van het werkvoorbereidings-/inkoopproces. 

Functie-eisen 

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau met een technische achtergrond. 
 In staat om als verbinder met andere disciplines een optimale samenwerking te realiseren. 
 Buiten je kaders kunnen treden en zaken oppakken die zich aandienen. 
 Je bent iemand die zowel zelfstandig, als in teamverband kan werken. 
 Verder heb je geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 Je bent iemand die klant-, service- en resultaatgericht is. 
 Hands-on mentaliteit en een open manier van communiceren. 
 Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling. 
 Je bent besluitvaardig, integer en stressbestendig. 
 Je beheerst naast de Nederlandse taal ook Engels en Duits. 

Wij bieden 

 Een zelfstandige functie binnen een professionele en informele werkomgeving met ruime 
mogelijkheden om u te ontwikkelen. 

 Een prima salariëring en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De procedure 

Bij interesse stuur je CV naar cobianne.lodder@groba.eu of bel naar 0475-565656. Mochten er nog 
vragen zijn bel gerust! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Cobianne Lodder 
Manager HR & OD 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


