
Over Profielnorm B.V.
Profielnorm B.V. is een Zeeuwse onderneming die zich toelegt op het vervaardigen en leveren van entresol- of tussenvloeren. 
De robuuste en fraai vormgegeven Column® entresolvloeren stelt bedrijven in staat op voordelige wijze hun opslagcapa-
citeit te vermenigvuldigen. De systeemvloeren zijn voorzien van eigen kwaliteitsprofielen en toegesneden op maximale 
flexibiliteit; ze zijn toe te passen in magazijnen en distributiecentra, maar ook in showrooms en productiehallen. 
Creatief en structureel oplossen van ruimteproblemen; dat is waar Profielnorm voor staat!

Functie
Je gaat onderdeel uitmaken van een hecht team onder de leiding van de directeur Supply Chain. Je krijgt de volgende taken:
• Inkopen van koopdelen waaronder constructiestaal, plaatwerk, bevestigingsmiddelen en hout
• Uitbesteding van werkzaamheden 
• Zoeken naar alternatieve leveranciers als de huidige leveranciers niet (kunnen) voldoen
• Contacten onderhouden met leveranciers
• Actief bewaken en sturen prijzen, levertijden, kwaliteit en overige levercondities
• Actieve bijdrage aan optimalisatie van het ERP pakket
• Actief overleg planning en logistiek
• Leveranciersbeoordelingen uitvoeren
• Relaties opbouwen en versterken met ons netwerk van leveranciers

Je bent o.a. medeverantwoordelijk voor:
• Materiaalbeschikbaarheid
• Kwaliteitsbeheer
• Inkoopkosten
• Leverancierskeuzes

Profiel
Je bent een startende of ervaren Inkoper. Commercieel denken is jouw tweede natuur. Verder heb je:
• MBO/HBO niveau
• Inkoopervaring in de constructiebranche is een pré
• Beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift is een pré 
• Communicatief sterk en sociaal vaardig
• Zelfstandig en verantwoordelijkheidsgevoel binnen een team 
• Stressbestendig
• Doelgericht
• Onderhandel skills om goede prijsafspraken te maken. Aan jou de taak om doorlooptijden in het inkoopproces te  

verkorten en om zorg te dragen voor een tijdige levering. 

Functie: Commercieel Inkoper



Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
• Een afwisselende en uitdagende functie
• Een prettige werksfeer en doorgroeimogelijkheden binnen een groeiend familiebedrijf 
• Opleidingsmogelijkheden
• Beloning naar ervaring en opleiding
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorziening volgens CAO Metaalbewerkingsbedrijven

Reageren?
Spreken de charmes van een familiebedrijf je aan en wil je werken voor een groeiend bedrijf met veel mogelijkheden om je 
kennis in te zetten en uit te breiden, stuur dan een motivatiebrief en CV naar hrm@profielnorm.com. Voor meer informatie 
over de functie kun je contact opnemen met Theo Hakvoort, telefoonnummer (06) 104 86 689.

Sollicitaties ontvangen wij graag op hrm@profielnorm.com. 

Functie: Commercieel Inkoper


