
Wij zoeken een kandidaat voor de functie:  

INKOPER SERVICE & AFTER SALES  M/V (FULL-TIME)  

Als inkoper ben je verantwoordelijk voor de aanschaf, het transport en 

beheer van onderdelen ten behoeve van service, reparatie en garantie. 

De afdeling heeft medewerkers werkzaam over de hele wereld. Om deze 

werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben ze onderdelen nodig. Als 

inkoper zorg jij dat je collega’s deze op tijd beschikbaar hebben. 

Daarnaast bedienen we diverse jachten met reserve onderdelen (spare 

parts); hierbij ga jij op zoek naar de juiste onderdelen, stuurt een offerte 

en regelt bij akkoord de planning, het logistieke gedeelte en uiteindelijk 

de factuur.

Taken:

• MBO+ of HBO werk- en denkniveau door opleiding en/of ervaring;
• Werkervaring in een service en after sales-omgeving, liefst internationaal en 

maritiem;
• Kennis in woord en geschrift van het Nederlands en Engels. Duits is een pré;
• Ervaring met ERP software; 
• Ervaring met internationaal transport;
• Technische kennis en/of affiniteit;
• Je bent een teamspeler;
• Je neemt initiatieven;
• Je bent inventief, creatief en oplossingsgericht;
• Je bent dienstverlenend.

Profiel:
• Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector;
• Een dynamische omgeving;
• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Prettige en informele werksfeer.

Interesse:

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 

Peter Brinksma (Manager Service & After Sales), tel. 0527-206572.

Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een 

korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com. 

www.royalhuisman.com
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