
   

 
 

• Is operationele inkoop jouw passie? 

• Ben jij administratief, commercieel en communicatief goed onderlegd? 

• Heb jij procesmatig inzicht? 

• Wij helpen vakmensen vooruit, jij ook? 
 

Dan zoeken wij jou! Word jij onze nieuwe collega? 
 
 
Maiburg staat bekend als toonaangevende, professionele en innovatieve totaalleverancier op het gebied 
van schuurmateriaal, plaatmateriaal, lijmen en vloerbenodigdheden. Als specialistische groothandel 
bieden wij een totaalassortiment aan producten voor onder meer interieurbouw en meubelindustrie, 
standbouw, jachtbouw, keukenbouw en timmer- en deurenindustrie. Abet Laminati, Duropal, Thermopal, 
Formica, Kaindl, Sia Abrasives en H.B. Füller zijn enkele voorbeelden van onze mooie topmerken!  

 
Voor onze afdeling Inkoop zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 

MEDEWERKER INKOOP 
(fulltime / minimaal 32 uur per week) 

 
Als Medewerker Inkoop richt je je met name op het inkoopproces en ben je verantwoordelijk voor de inkoop van 
artikelen bij huidige leveranciers en weet je je weg te vinden naar nieuwe passende mogelijkheden. In dit proces 
wordt een kritische en proactieve houding van je verwacht, waarbij je de belangen van Maiburg en de klant in het 
vizier hebt. Je denkt actief mee over het inkoopproces en initieert eventuele verbeteringen ter verdere 
optimalisatie van processen. 

 
In deze functie: 

• houd je mede zicht op voorraadniveaus; 

• pak jij een signalerende (en op termijn adviserende) rol ten aanzien welke artikelen worden opgenomen of 
uitlopen uit het voorraadassortiment; 

• bepaal je samen met je leidinggevende en verkoop de bijbehorende parameters voor het verkrijgen van een 
optimaal voorraadniveau;  

• ben je verantwoordelijk voor de retourstromen tussen Maiburg en leveranciers; 

• draag je zorg voor bewaking van voorraad en levertijden inclusief controle orderbevestigingen; 

• verzorg je op basis van besteladviezen concrete inkooporders naar onze leveranciers; 

• onderneem je actie bij knelpunten op het gebied van omloopsnelheid, levertijden en minimale voorraad; 

• het behandelen van vraagstukken omtrent logistieke aanvragen, inkoopprijsaanvragen en klachtafhandeling; 

• onderhoud je intensief contact met leveranciers en je collega’s van verschillende afdelingen; 

• rapporteer je aan de Coördinator Inkoop. 

Wij verwachten van onze kandidaat: 

• een MBO+ opleiding en/of werk- en denkniveau;  

• een hands-on mentaliteit; 

• een klant- en servicegerichte instelling; 

• goede communicatieve vaardigheden, commercieel inzicht en assertief; 

• organisatorisch sterk, oplossingsgericht en sterk in het stellen van prioriteiten; 

• beschikking over een goed analytisch vermogen en denken in processen en structuren; 

• een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 

• ervaring met MS-office pakket, met name een goede beheersing van Excel;  

• gerichte ervaring met en een goede kennis van ERP- en automatiseringssystemen; 



   

 
 
Wij bieden: 

• trainingsmogelijkheden en veel ruimte voor zelfontplooiing; 

• een interessant salarisplan; 

• groeikansen; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• een leuke uitdaging bij een fijne werkgever; 

• een mooie kans om inhoud te geven aan een zeer klantgericht en succesvol concept. 
 

 
Maak jij graag deel uit van ons winning team?  
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jou! Stuur dan je motivatie en CV naar 
sollicitatie@maiburg.nl, t.a.v. Linda Heijnen, afdeling P&O. Bij eventuele vragen over deze vacature neem 
gerust contact op met Linda Heijnen (P&O Adviseur) via +31 (0)416-566566.  
 
Meer informatie over de organisatie 
Als solide familiebedrijf en hofleverancier is Maiburg steeds weer in staat om te investeren in mensen en 
middelen. Betrouwbaarheid, service en kwaliteit blijven hierdoor op het hoogste niveau. Wij zijn trots op onze 
historie van 135 jaar! Met inmiddels zo’n 100 medewerkers zijn wij in staat die toonaangevende speler te blijven 
die haar organisatie continu ontwikkelt met focus op de klant. 
 
Werken bij Maiburg staat voor werken in een prettige informele omgeving en voor mede inhoud geven aan een 
zeer klantgericht en succesvol concept. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze uitgebreide website: 
www.maiburg.nl 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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