
INKOPER
De inkoper heeft een verticale verantwoordelijkheid voor de commerciële activiteiten van de aan hem toegewezen productgroep wat onder 
andere inhoudt dat de inkoper voortdurend verbeterde inkoopcondities en hogere marges nastreeft. Tevens worden er horizontale verantwoor-
delijkheden aan de inkoper toegewezen waarmee de kwaliteit van het op te leveren werk verbetert.  

/ /

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, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Heb jij uitstekende onderhandelingsvaardigheden, ben je daadkrachtig en heb je minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van inkoop? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een:

WERKZAAMHEDEN:
• Stelt zich op als echte initiële strategisch inkoper hetgeen 

betekent sourcing, selecteren, contracteren en controleren van 
leveranciers

• Bewaakt, beoordeelt en registreert de kwaliteit van deze lever-
anciers d.m.v. het interpreteren van inkoopgegevens (marktbe-
weging, prijsontwikkelingen, omzetontwikkelingen, levertijden 
en leverbetrouwbaarheid)

• Ondersteunt de ontwikkeling van het (Eigen Merk) assortiment 
van zijn/haar productgroep vanuit markttrends en presenteert 
vervolgens de te maken keuzes aan de leden en het Ferney 
management

• Stelt in samenspraak met de leveranciers en afdeling marketing 
verkoop bevorderende marketingactiviteiten voor

• Organiseert en neemt deel aan product/assortimentscommissies

JOUW PROFIEL:
• HBO opleding, NEVI is een pré
• Minimaal vier jaar inkoopervaring vereist
• Kennis van de markt en/of affiniteit met de producten is een pré
• Kennis van beoordelingssystematieken 
• Uitstekende onderhandelingsvaardigheden
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
• Goede kennis van Microsoft Office
• Goede kennis van ERP systemen, bij voorkeur SAP
• Je bent daadkrachtig, stressbestendig en werkt graag in team-

verband
• Je bent flexibel en werkt planmatig
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,  

ondernemend, weloverwogen en meedenkend 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mark Schipper, 
Directeur Inkoop, telefoonnummer 072-5765000. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen 
aan personeelszaken@ferney.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast werk je zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij 
de vrijdagmiddagborrel!


