Vacature Operational Buyer
Wij zijn per direct op zoek naar een:

Operational Buyer (m/v)
Voor 40 uur per week

Micronic is een van de meest innovatieve en gerenommeerde organisaties op gebied van Sample Storage in de
wereldwijde Life Sciences markt. Als Operationeel Inkoper ben je verantwoordelijk voor het inkopen van de
benodigde grondstoffen en materialen voor de Micronic organisatie in Nederland zodat deze optimaal en efficiënt
kan opereren. Een uitdagende baan in een team met leuke enthousiaste collega’s. In je dagelijkse
werkzaamheden werk je met ons Exact systeem waarin je de inkooporders aanmaakt en vrijgeeft. Je hebt een
goed beeld van de informatie met betrekking tot alle openstaande inkooporders. Dagelijkse communicatie met
leveranciers draagt bij aan het tijdig en volgens afspraak ontvangen van de geplaatste bestellingen. Binnen de
Micronic organisatie werk je nauw samen met je collega’s binnen Inkoop, Planning, Logistiek, Productie en
Verkoop.
Functie-eisen
Als Operationele Inkoper zorg je voor optimale interne en externe samenwerking en heb jij de processen en
administratie goed op orde. Je bent proactief, vasthoudend en weet alle benodigde zaken te organiseren. Van
nature ben je nieuwsgierig en heb je de benodigde organisatiesensitiviteit om met alle betrokkenen te kunnen
samenwerken.
- Minimaal een afgeronde HBO- opleiding, NEVI-opleiding is een sterke pre;
- Ervaring met het werken met ERP/MRP2 pakketten, bij voorkeur met Exact
- Goed kunnen werken met het Microsoft Office pakket
- Ervaring met het analyseren en bewerken van data downloads
- Expertise in Excel logica en bij voorkeur ook XML
- Sterke communicatieve vaardigheden
- Stressbestendig en kunnen werken met strakke deadlines
- Accuraat, resultaat- en verbeteringsgericht, zelfstandig
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Bedrijfsprofiel:
Micronic is een zelfstandige Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Lelystad. In Nederland vinden de
meeste activiteiten plaats bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, het produceren van
kunststofproducten en het bouwen van fijnmechanische apparatuur. In de Verenigde Staten hebben wij ook een
vestiging die voornamelijk de Amerikaanse markt bedient.
In ruim 35 jaar heeft Micronic zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van zowel
ongecodeerde als gecodeerde systemen voor monsteropslag. Onze producten vinden wereldwijd toepassing in
researchcentra en laboratoria die actief zijn op het gebied van humaan, veterinair en farmaceutisch onderzoek:
Micronic is een begrip in de wereldwijde Life Sciences markt.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan. Uiteraard bieden wij een passend salaris en zeer goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar: Micronic Manufacturing B.V. t.a.v. Jessica Iske:
jessica.iske@micronic.com. Voor vragen kun je bellen naar 0320-277 073.
Meer informatie over Micronic vind je op onze website www.micronic.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

