Vacature Buyer
Ben je een gepassioneerd technisch inkoper? En heb je het in je om de Inkoop verder te
ontwikkelen? Dan hebben wij wellicht een mooie kans voor jou.

FUNCTIE
Als Buyer zorg je voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van de supply chain die nodig is voor
onze productie- en ontwikkelingafdeling. Wij gebruiken o.a. glas, polymeren en chemicaliën in onze
productie en besteden enkele hoogkritische bewerkingen uit. Je bent verantwoordelijk voor optimale
beschikbaarheid van de ingekochte artikelen en bewerkingen. Je maakt afspraken met leveranciers
en legt ze vast in een overeenkomst. Je ziet toe op het inkoopproces en borgt de juiste afhandeling.
Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van het inkoopproces in het ERP systeem, waarbij je
continu kijkt naar verbetermogelijkheden. Je stelt KPI’s op en monitoort deze met focus op
procesoptimalisatie. Je doet verbetervoorstellen en implementeert deze ook. In al je werkzaamheden streef
je World Class Excellence na. Het is belangrijk in deze functie dat je affiniteit hebt met techniek i.v.m.
de technische aard van de in te kopen producten.

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ERVARING
Je beschikt over:
• HBO werk- en denkniveau, aangevuld met NEVI 1
• 3 – 5 jaar ervaring in een technische inkoopomgeving
• Je bent toe aan de 2e stap in je inkoopcarrière
• Ervaring met het inrichten van het inkoopproces in ERP-pakketten
• Kennis van inkoopvoorwaarden, contracten en supply agreements en affiniteit met
juridische aspecten met betrekking tot inkoop
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, bij voorkeur
aangevuld met de Duitse taal
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, hands-on mentaliteit, resultaatgerichte
instelling, teamplayer.

OVER MICRONIT
Micronit Microtechnologies BV, opgericht in 1999, is een dynamisch en innovatief bedrijf
gespecialiseerd in micro- en nanotechnolgieën, dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen,
produceren en verkopen van Lab-on-a-Chip producten voor vloeistofanalyses en MEMS producten
aan academische en industriële klanten wereldwijd. Deze producten worden bijvoorbeeld toegepast in
DNA analyse, medische testen, analytische apparatuur maar ook in ruimtevaarttechnologie. Micronit
heeft een uitstekende reputatie in de markt waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. De sfeer is
open, respectvol en informeel. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen initiatief in een atmosfeer die
gebaseerd is op effectief samenwerken.
We werken vanuit onze twee locaties in Enschede (Nederland) en Dortmund (Duitsland). Voor meer
informatie over onze producten en teams kijk op www.micronit.com.

WE BIEDEN
Voor een ondernemende zelfstarter die kansen weet te benutten, bieden we een mooie functie in een
groeiende organisatie met zeer interessante technologie. Het betreft een fulltime positie voor 40 uur
per week.

INFORMATIE
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 27 november naar jobs@micronit.com. Voor meer informatie,
neem contact op met Caroline Sloot via 053 8506850.

