
 

Vacature Junior Inkoper 
   

 

KAVO B.V. 
• • • 

KAVO is al meer dan 30 jaar 

wereldwijd leverancier van auto-

onderdelen voor Japanse en 

Koreaanse modellen. Met meer 

dan 23.000 referenties op 

voorraad zijn wij één van de 

grootste aanbieders in de wereld.  

Gezien onze ervaring en 

expertise zijn wij dé specialist in 

Aziatische auto-onderdelen.  

KAVO B.V. is onze bedrijfsnaam. 

Ons concept en onze producten 

verkopen wij onder de 

merknaam Kavo Parts. 

Werken bij KAVO betekent 

werken in een energieke 

omgeving. Met gepassioneerde 

collega’s die beschikken over een 

gezonde drive. De markt waarin 

wij opereren is uiterst 

dynamisch. Door onze platte 

organisatiestructuur en no-

nonsens cultuur weten wij volop 

en snel te schakelen op alle 

ontwikkelingen in de markt én bij 

de klant. 

              

Postbus 4316 

7320 AH Apeldoorn 

Tweelingenlaan 17 

7324 AP Apeldoorn 

Tel: +31(0)55 542 80 65 

E-mail: info@kavoparts.com 

Website: www.kavoparts.com 

Als junior inkoper ben je verantwoordelijk voor een optimale 

beschikbaarheid en voorraadhoogte voor de toegewezen productgroepen. Je 

bepaalt wanneer en hoeveel er besteld wordt tegen de juiste condities. 

Analyseert data en komt met verbetervoorstellen m.b.t processen en 

voorraadniveaus. Uiteraard zorg je ook dat de relatie met de leveranciers 

goed is en blijft. Je bent onderdeel van de afdeling inkoop en werkt nauw 

samen met de afdeling verkoop, productmanagement en logistiek. 

Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van CV naar 

Bianca Nijenhuis; bianca@kavoparts.com 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Optimaliseren van voorraadniveau en beschikbaarheid van toegewezen 

assortiment; 

• Versturen, verwerken, monitoren en bewaken van levertijden van 

inkooporders; 

• Opstellen van inkoopanalyses; 

• Verbeteren van het voorraadbeheersysteem; 

• Selecteren en onderhandelen met leveranciers uit het 

leveranciersportfolio; 

• Binnen bestaande productgroepen zorgdragen voor concurrerende 

inkoopprijzen; 

• Monitoren van de leveranciersperformance en bijsturen waar nodig; 

• Zorgdragen voor de juiste documenten t.a.v. im- en exportactiviteiten. 

Wij zijn op zoek naar een duizendpoot voor onze 

afdeling inkoop 

(Fulltime) 

Functie eisen: 

• Je hebt een HBO werk/denkniveau; 

• Je kunt goed verbanden leggen; 

• Je hebt oog voor detail en legt graag de puntjes op de i; 

• Je bent commercieel, sociaal en communicatief vaardig in Nederlands en 

Engels; 

• Je bent flexibel, stressbestendig en kan goed plannen en prioriteren. 

Wat kun je van ons verwachten: 

• Een boeiende en groeiende organisatie; 

• Een marktconform salaris; 

• Een dynamische functie, in een informele werkomgeving met volop 

kansen voor iemand die deze weet te benutten. 
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