
INKOPER M/V (FULL-TIME) 

De afdeling Inkoop bestaat uit 5 personen onder leiding van de Supply Chain  
Manager. De in te kopen goederen en diensten zijn gezien de aard en 
werkzaamheden van ons bedrijf zeer uiteenlopend. De inkoper zal zich 
voornamelijk focussen op de (nieuwbouw) projecten. 

Taken:
• Bijdragen aan een complete objectieve specificatie van in te kopen  

goederen en diensten;
• Selecteren van de beste leveranciers op basis van een gedifferentieerde 

inkoopstrategie;
• Het voorbereiden en opstellen van inkoopcontracten;
• Het bewaken van afgesloten contracten alsmede de afhandeling van  

eventuele claims;
• De financiële geldstromen en risico’s op een beheersbaar en acceptabel  

niveau houden; 

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

Profiel:
• Technisch MBO+/HBO werk- en denkniveau aangevuld met een technische 

opleiding gericht op scheepsbouw of commerciële werktuigbouw;
• In bezit van minimaal NEVI 1 en NEVI 2 is een pre;
• Ondernemer met een commerciële instelling; 
• Overzicht kunnen houden en prioriteiten kunnen stellen;
• Resultaatgericht;
• Flexibele, zelfstandige en accurate werkhouding;
• Uitstekende contactuele eigenschappen;
• Goede kennis van de Engelse taal;
• Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een 

projectorganisatie. 

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact 
opnemen met Bert Doosje, Supply Chain Manager, tel.  0527 24 3131.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je schriftelijke 
sollicitatie voorzien van CV. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM. 

Royal Huisman Shipyard BV, t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mail: vacatures@royalhuisman.com

Wij zijn op zoek naar:

www.royalhuisman.com

Royal Huisman...

is gespecialiseerd in de 
bouw van luxe custom 
built zeil- en motorjachten 
voor internationale 
klanten.

‘Custom built’ betekent 
voor ons: uniek tot in de 
kleinste details, perfect 
uitgevoerd en boordevol 
innovatieve oplossingen.

Ons personeel...

Het vakmanschap van 
onze 350 werknemers is 
daarvoor van essentieel 
belang, want het zijn hún 
creatieve oplossingen en 
inzichten die elk project 
tot een succes maken. 
Een enthousiast team, 
dat graag nieuwe mensen 
verwelkomt.
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