
Hebt minimaal een afgeronde MBO (niveau 4) / HBO opleiding in een commerciële of administratieve
richting. 
Hebt oog voor detail en kunt gestructureerd werken. 
Bent enthousiast, flexibel en kunt snel schakelen.
Kunt zowel in teamverband als zelfstanding werken. 
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Inkoop medewerker  
Het bedrijf:  
MATE is een jong, dynamisch en groeiend import- en exportbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van
creatieve verpakkingen voor planten en bloemen; voor de teler, groothandel en retail. Door de groeiende interesse
in onze concepten, de (online) kansen die we zien in het binnen- en buitenland en op het gebied van duurzaamheid
zijn wij op zoek naar een enthousiaste Inkoop medewerker.  

De Functie/verantwoordelijkheden: 
Als Inkoop medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken van aanvragen tot offertes , het
beheren en controleren van je eigen orders. Je onderhoudt het contact met leveranciers uit diverse
landen en samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het gehele logistieke traject voor het
correct en op tijd leveren van orders bij onze klanten. Ervaring is een pré maar geen vereiste. Binnen ons
ervaren team zijn er volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 

Jij…. 

Wij bieden: 
Een dynamische en internationale werkomgeving in een gezellig en enthousiast team van collega’s die
(zodra het weer mag) zo nu en dan ook wel van een VRIJMIBO houdt. Veel vrijheid in je werk en
afwisselende taken. Verder zijn de werkdagen en -tijden flexibel en bieden wij een salaris op basis van
jouw ervaring en opleiding. De startdatum is zo spoedig mogelijk. 

We kunnen jouw enthousiaste inzet en oog voor detail goed gebruiken!

Sollicitatie:
Nieuwsgierig geworden of heb je vragen? Je bent van harte welkom om even langs te komen. 
Ben je al overtuigd? Stuur dan een korte en bondige motivatiebrief samen met je CV per e-mail. 
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