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Ferney is dé full service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en 
industrie. Wij leveren diverse diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een 
compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, machines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 
aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet bij Ferney van 
circa 230 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard, heeft een magazijn waar 8000 artikelen op 
voorraad liggen. De missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit door het rendement van de 
aangesloten leden te verhogen. Ferney werkt internationaal samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? Dan is hier de mogelijkheid om aan de slag te gaan bij een 
organisatie waar jij het verschil kunt maken. Wij zoeken een:

Medewerker Voorraadbeheer
Als Medewerker Voorraadbeheer/Voorraadbeheerder maak je deel uit van het Bedrijfsbureau, waar naast 
voorraadbeheer ook alle logistieke administratieve processen binnen Ferney plaatsvinden. In deze functie is het 
voor jou een uitdaging om met een optimale voorraadhoogte een zo hoog mogelijke servicegraad te realiseren. 
Om het proces van voorraadbeheer zo goed mogelijk te laten verlopen, houdt de medewerker Voorraadbeheer/ 
Voorraadbeheerder onder andere rekening met levertijden van leveranciers, minimale bestelhoeveelheden, de 
betrouwbaarheid van de leveranciers, seizoen patronen en eventuele bestelkosten. Je signaleert het gewenste 
bestelmoment, verwerkt en volgt bestellingen op, bewaakt levertijden en verzorgt rapportages.

Wat zoeken wij? 
Wij zoeken een collega die past binnen de profielschets. 

Daarnaast vragen we om uitstekende communicatieve 

vaardigheden en een resultaat gerichte manier van 

werken.

Wat bieden wij? 
Wij bieden een verantwoordelijke positie bij een
(financieel) gezonde organisatie met een breed scala
aan diensten. Ferney BV heeft een ambitieuze groei
voor ogen en zet in op de nieuwe zakelijkheid. Ons
bedrijf kenmerkt zich door een klantgerichte, open
en resultaatgerichte bedrijfscultuur. Daarnaast bieden
wij een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

JOUW PROFIEL:
• HBO werk- en denkniveau;

• Hands-on mentaliteit;

• Minimaal afgeronde MBO opleiding logistiek;

• Tweede stap in carrière;

• Relevante ervaring op het gebied van 
voorraadbeheer;

• Ervaring in groothandel is een pré;

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse 
taal en bij voorkeur ook de Engelse en Duitse 
taal;

• Kennis van SAP is een pré. 

Geïnteresseerd?
Voldoe je aan dit profiel en ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie of wil je aanvullende 
informatie, stuur dan je sollicitatie of vragen per e-mail uiterlijk 01-02-2018 aan
thijs.geerling@ferney.nl  




