We zijn op zoek naar een:

Rondal is producent van o.a.
masten, gieken, tuigages, deklieren,
composiet producten, windschermen
en deckequipment in de superjachtindustrie voor zowel zeil- als motorjachten en bedient een wereldwijde
exclusieve klantenkring.

IN KO PER RO N DAL

(STR ATEG ISCH EN TACTISCH)

M/ V (FU LLTI M E )

De afdeling Inkoop bestaat uit 10 personen onder leiding van de Supply
Chain Manager. De in te kopen goederen en diensten zijn van uiteenlopende
aard met een zwaar accent op de techniek. De inkoper wordt lid van het
Rondal team en rapporteert inhoudelijk ook aan de Managing Director van
Rondal.

Moderne technische vaardigheden,
uitstekend vakmanschap en een voort-

Taken

durende nadruk op vindingrijkheid

• Bijdragen aan een complete objectieve specificatie van in te kopen
goederen en diensten;
• Binnen de projecten borgen dat contractbepalingen onderdeel uitmaken
van de specificatie;
• Selecteren van de beste leveranciers op basis van een gedifferentieerde
inkoopstrategie;
• Het voeren van contractonderhandelingen met geselecteerde
leveranciers;
• Het voorbereiden en opstellen van inkoopcontracten project specifiek en
project overstijgend;
• Het aanmaken van inkooporders in Inventive (ERP systeem) als onderdeel
van deze inkoopcontracten;
• Het bewaken van de levertijd en doorlooptijd van afgesloten
inkoopcontracten en geplaatste inkooporders;
• Nauw contact onderhouden met het magazijn over ontvangen goederen.

zijn de kenmerken van ons bedrijf dat
boven alles gelooft in toekomstgericht
denken. Wij opereren in de voorhoede
van de superjachttechnologie door
nauw samen te werken met onze
klanten en relaties.
Naast het ontwikkelen van standaard
concepten is Rondal sterk in het
vertalen van de wens van de klant naar
custom-built producten. Wij bieden
slimme oplossingen voor complexe
vragen.
Wij noemen dat THINK AHEAD.

Resultaatgebieden:
Door bovenstaande taken zorgvuldig uit te voeren realiseert de inkoper
inkoopresultaten voor het project (kwaliteit – tijd – geld) en draagt de inkoper
bij aan de verdere professionalisering van de afdeling Inkoop.

Profiel en competenties
• Technisch HBO werk- en denkniveau aangevuld met een technische
opleiding gericht op scheepsbouw of commerciële werktuigbouw;
• In bezit van minimaal NEVI 1, NEVI 2 is een pre;
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Uitstekende contactuele eigenschappen;
• Competenties:
- Resultaatgericht;
- Commercieel en financieel bewustzijn;
- Onderhandelen;
- Teamplayer met zelfsturend vermogen;
• Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een
projectorganisatie.
•

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Bert Doosje, Supply Chain Manager, tel. 0527 287215.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte
motivatie naar vacatures@rondal.com.

www.rondal.com

www.royalhuisman.com

