Pottery Pots is een internationaal merk met Nederlandse roots. Wij ontwikkelen en verkopen hoge
kwaliteit plantenbakken en gerelateerde producten. Van jumbo plantenbakken tot kleine accessoires,
van een glossy afwerking tot stoere materialen en van meubels voor het ideale familie diner in de tuin
tot esthetische design objecten om op te relaxen. Sinds de oprichting in 2008 streven we naar een
uitgebreid assortiment dat gebaseerd is op onze overtuiging dat design voor iedereen bereikbaar
moet zijn.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Aalsmeer, vlakbij de bloemenveiling. Onze producten worden bij
meer dan 1000 verkooppunten in 57 landen wereldwijd verkocht. Onze klanten zijn hoveniers,
tuincentra, woonwinkels, groothandels en tuinarchitecten en bloemisten.
Inkoper M/F 40 uur per week

Functie inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je adviseert de directie over de inkoopstrategieën teneinde de bedrijfsresultaten positief te
beïnvloeden.
Je streeft continue naar het doorvoeren van kosten reducerende maatregelen teneinde de
bedrijfsresultaten positief te beïnvloeden.
Het bewaken en registreren van de levertijden en communiceren hierover met andere
afdelingen.
Beoordelen van leveranciers en offertes en onderhandelt met de verschillende aanbieders
Afsluiten van inkoopcontracten met leveranciers
Optimaliseren van het voorraadsysteem
Bestellingen naar de fabrieken van A tot Z regelen
Up to date houden van de gehele inkoopadministratie en houdt hiervan een gedegen dossier
bij
Wekelijks besteladvies opmaken voor zowel Nederland als USA
Behandelen en afhandelen van klachten aan fabrieken

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau.
Boekhoudkundige vaardigheid
Zeer goede kennis van Excel en Account View
Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal is een vereiste
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Plannings- en organisatievermogen
Cijfermatig en analytisch vermogen
Stressbestendig
Teamplayer
Leergierig

Wat hebben wij te bieden:
•
•
•
•
•

Een fulltime functie, 40 uur
Een afwisselende en uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband
Werken in een leuk team binnen een informele sfeer
Werken in een jong, dynamisch en groeiend bedrijf
Marktconform salaris

Sollicitatieprocedure :
Bent u geïnteresseerd in deze vacature dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief en CV per mail:
tycho@potterypots.nl. Mocht u vragen hebben kunt u contact met ons opnemen op +31 88 445
6600.

