AMF Tromp en AMF Den Boer – voorheen Tromp Group – leveren perfecte apparatuur en volledig
geïntegreerde bakkerij oplossingen om wereldwijd industriële en ambachtelijke bakkers nog beter van
dienst te kunnen zijn. In deze nieuwe constructie zijn we optimaal in staat om oplossingen te
presenteren voor de productie van brood en zachte broodjes, artisanaal brood in vele varianten, pizza,
pita en foccacia achtige producten, korstdeegproducten en croissants, cakes en taart. Samen met de
nieuwste bakkerij innovatie biedt AMF deskundige ontwerp- en applicatie-engineering, productieexpertise, integrale systeemintegratie, projectbeheer, installatie, training en levenslange onderdelen en
serviceondersteuning.
AMF Den Boer zoekt per direct voor de vestiging Bunschoten een
Inkoopassistente (parttime 20-24 uur)
Als inkoopassistente ondersteun je de afdeling inkoop op inkoop en administratief gebied. Je bent
verantwoordelijk voor het afdrukken van documenten en tekeningen, verzenden en voorbereiden van
inkooporders (PO’s) en de controle van de order bevestigingen op prijs en levertijd.
Tevens vervang je de receptioniste bij afwezigheid, door de receptie te bemannen en het
telefoonverkeer op te vangen.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt minimaal een MBO-3/4 werk- en denkniveau en werkt graag resultaat- en verbeteringsgericht.
Flexibiliteit en zorgvuldigheid zijn belangrijk evenals een paar jaar werkervaring. Ervaring met inkoop
(Nevi 1) en ervaring met ERP zijn een duidelijke pré. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift. Je bent een energieke, representatieve en servicegerichte persoonlijkheid. De uren
worden verdeeld over 3 ochtenden en de donderdag zal een vaste (hele) werkdag zijn.
Wat bieden wij?
AMF Den Boer biedt een dynamische en technische omgeving, waarin kwaliteit en service hoog in het
vaandel staan. De sfeer is informeel. In Bunschoten werken ongeveer 30 medewerker in een klein en
hecht team.
Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie aan Irma Berendsen, HR Business Partner i.berendsen@trompgroup.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Christine Westerduin, purchase
c.westerduin@vanderpol.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

