
Operationeel inkoper 
 (40 uur) –  

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

KAVO B.V. is al meer dan 35 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Recentelijk 
hebben wij ons specialisme uitgebreid met een volledige range schokdempers en sinds dit jaar zijn wij ook klaar voor de 
toekomst als dé specialist in onderdelen voor elektrische auto’s. Met meer dan 27.000 referenties op voorraad en klanten 
in ruim 80 landen zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld.  
 
Kom je bij ons werken, dan ga je dat doen 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. Pas jij daar tussen, 
dan kan je rekenen op; 

• Een fijne werkplek in een open, vooruitstrevend en groeiend (inter)nationaal bedrijf 
• Een thuiswerkdag behoort tot de mogelijkheid 
• Een aantrekkelijk salaris 
• Uitstekende pensioenregeling  
• 24 vakantiedagen (op basis van een werkweek van 40 uur)  
• 6 ATV dagen (op basis van een werkweek van 40 uur en gekoppeld aan ons verzuimbeleid) 

Voor onze afdeling inkoop zoeken wij een enthousiaste (junior) inkoper met gevoel voor commercie. Je gaat de afdeling 
helpen met het continu scherp houden van onze inkoopprocessen en condities. Je voert hiervoor analyses uit, maakt 
afspraken met bestaande leveranciers wereldwijd en monitort deze. Je stuurt structureel op verwachte verkopen en past 
daarop je besteladviezen aan. Daarbij zorg je voor de best mogelijke condities, rekening houdend met een gezonde 
leveranciersverhouding en bestaande afspraken. 

Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden op een rijtje; 
• Je optimaliseert het voorraadniveau en de beschikbaarheid van het aan jou toegewezen assortiment 
• Je verwerkt, verstuurt en monitort inkooporders en bewaakt de gemaakte afspraken 
• Je stelt diverse inkoopanalyses op en toetst de uitkomsten 
• Je beoordeelt bestaande leveranciers om de condities en de kwaliteit van onze producten op het gewenste 

niveau te houden 
• Je verzorgt de inkopen, waarbij je strak stuurt op verwachte verkopen 
• Je helpt de afdeling met het optimaliseren en het gebruiken van het voorraadbeheersysteem 
• Je monitort de leveranciersperformance en stuurt bij wanneer nodig 
• Je draagt zorg voor de juiste documenten m.b.t. im- en exportactiviteiten 

 
Wat neem jij mee?  

Je hebt een MBO / HBO opleiding in een commerciële richting, eventueel aangevuld met NEVI.  

Nederlands en Engels spreek je uitstekend. Je communiceert makkelijk, je bent sociaal en nieuwsgierig. Proactief 
meedenken doe je graag en je deinst er niet voor terug om je handen uit de mouwen te steken. Met Excel ben je hartstikke 
handig en je weet de cijfers goed te analyseren. Je bent daarbij accuraat en zorgvuldig. Ervaring met voorraadbeheer / 
forecastingsystemen zoals EZ-stock of Slim-4 werken in je voordeel.  

Ervaring in deze functie is een pré, maar niet vereist. Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Apeldoorn. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 
E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

mailto:bianca@kavoparts.com

