
Werken bij BEGE

SENIOR INKOPER
Draag bij aan BEGE’s expertise in integrale aandrijftechnologie met specifieke branchekennis

Wij zijn op zoek naar een Senior technisch inkoper (m/v). Naast relevante werkervaring in een technische omgeving vragen wij grote interesse 
in het vak en goede dosis leergierigheid. Wij hebben dé omgeving waarin je veel kan leren en snel kan groeien. BEGE’s missie is het creëren, 
optimaliseren en onderhouden van betrouwbare aandrijfsystemen om zo grote en kleine industriële ondernemingen te ontzorgen. Versterk jij ons 
team met passie voor het inkoop vak, de beste deals maken en de juiste leveranciers selecteren?

Wat ga je doen als Senior technisch inkoper? Verder houd jij je bezig met:

In deze functie werk je nauw samen met collega’s van de het bedrijfsbureau en 
logistiek. Je ondersteunt de afdeling bedrijfsbureau zowel operationeel als tactisch. 
Je bent verantwoordelijk voor een eigen efficiënte (internationale) inkoopportefeuille 
van alle aandrijfcomponenten welke benodigd zijn voor ons programma. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld gietwerk, tandwielen, bewerkingen van onze producten en de 
ondersteunende analyses hiervan. Technische kennis is van elektrische/mechanische  
aandrijvingen is daarbij onontbeerlijk, waarbij tekeningen lezen met toleranties, 
passingen, etc. belangrijk is. Je onderhandelt over afspraken en af te sluiten contracten 
en waar nodig source je naar alternatieven. In de praktijk zal het niveau van de 
werkzaamheden variëren van eigenaarschap op operationeel niveau tot aan het nemen 
van tactische beslissingen. In overleg met jouw collega’s bepaal je de strategie per 
leverancier, zodat de verkoopafdeling leveringsverplichtingen kan nakomen. Verder ben 
je verantwoordelijk voor de administratie om de inkopen heen, gebruikmakend van het 
ERP-pakket en het tekenpakket.

Wat wij vragen 

Wij zoeken een ambitieuze, enthousiaste collega met, bij voorkeur, relevante ervaring in 
de aandrijftechniek én passie voor inkoop
• Je bent een prettige gesprekspartner met goede onderhandelingsvaardigheden
• Je vraagt goed door en bent nieuwsgierig
• Je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht
• Je werkt graag samen met je collega’s, maar bent ook goed in staat om zelfstandig 

aan de slag te gaan
• Je bent ondernemend en werkt uiterst nauwkeurig
• Je hebt procesmatig inzicht en kan projectmatig werken
• Ervaring met 3D tekenen is een pré. 
Herken jij je in deze kwaliteiten en zoek je een uitdagende functie? Dan is jouw 
sollicitatie van harte welkom. 

• Het verkennen van de markt, op zoek naar 
innovaties die aansluiten bij de ontwikkeling van de 
organisatie

• Je initieert voorstellen voor het verbeteren van de 
bestaande inkoopprocessen. Kortom, veel ruimte 
om je verder te ontwikkelen.

• Het selecteren van leveranciers op de internationale 
markt

• Het managen van de prestaties van de leveranciers
• Het verzorgen van de inkoopplanning
• Interne rapportages en overleg met het 

management.

Verder heb of ben jij:

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding 
aangevuld met een relevante inkoopopleiding zoals 
Nevi 1 of InkoopAcademie A

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een 
technische (productie)omgeving

• Affiniteit met de industriële sector
• Niet alleen vloeiend in Nederlands, maar bij 

voorkeur ook kennis van de Duitse en Engelse taal
• Technisch/Commercieel inzicht en communicatief 

sterk
• Liefst een werktuigbouwkundige achtergrond 

Wat wij bieden? 

Een goed pakket arbeidsvoorwaarden en alle ruimte om je te ontwikkelen. 
Daar kun je op rekenen als je aan de slag gaat bij BEGE. Je staat er niet alleen voor, want 
je krijgt intern volop begeleiding. Iedere dag leer je. 

Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door gedrevenheid, enthousiasme en innovatie. 
Met ons kantoor in Sassenheim en partners overal ter wereld werken wij aan een 
omgeving waar iedereen optimaal kan werken, ongeacht geslacht, ras, religie, leeftijd of 
achtergrond.

En daarnaast:

• Een leuk en gemotiveerd team van ervaren collega’s
• Interne en externe kennisdeling
• Goede groei- en opleidingsmogelijkheden
• Een inspirerende no-nonsense werkomgeving
• Ruimte voor jouw ideeën en initiatieven
• Een uitstekend salaris
• Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast 

dienstverband
• Reiskostenvergoeding OV (woon-werkverkeer)
• 26 vakantiedagen per jaar (op basis van 40 uur)
• Pensioenvoorzieningen bij vast dienstverband

Interesse in deze vacature?
Mail je CV en motivatie naar c.paulides@bege.nl of reageer via onze website: bege.nl/vacatures
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Coen Paulides, tel. 0252 220 220


