WORD JIJ ONZE
NIEUWE

TECHNISCH INKOPER

(38 uur)

Pan Oston wordt geprikkeld door de snelle bewegingen van de markt. Met meer dan 45 jaar ervaring voelen wij ons als
marktleider in checking out en selfservice geroepen om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen rondom afrekenen,
informatie, transactie en ontvangst.
Onze producten kom jij in je dagelijkse leven zeker tegen. Zo vind je onze kassameubels, express counters, selfserviceen kiosksystemen bij jouw lokale supermarkt, discounter, bouwmarkt, tuincentra of fashionstore. Pan Oston brengt haar
producten en nieuwe ideeën internationaal op de markt met een primaire focus op Europa, waaronder Nederland, Engeland,
Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk. Als specialist zoeken we in alle nuchterheid, naar realistische en praktische
oplossingen. We bedenken, ontwerpen, produceren, installeren én onderhouden gebruiksvriendelijke en innovatieve frontend-oplossingen.

JOUW FUNCTIEOMSCHRIJVING
In deze uitdagende baan weet je de beste toeleveranciers
voor Pan Oston te selecteren tegen de beste condities. Je
doorziet knelpunten in het proces en weet zowel de interneals externe klant te overtuigen van verbeteringen. Je bijt je
vast in technische vraagstukken en draagt hierin direct bij
aan de groei van Pan Oston.
JOUW VAARDIGHEDEN

Afgeronde opleiding MBO of HBO opleiding;

Minimaal 5 jaar ervaring in een inkoopfunctie, bij
voorkeur in een technische omgeving;

Ervaring met het inkopen van pc’s, schermen,
printers, overige materialen, diensten en
randapparatuur;

Hands on mentaliteit die nodig is in een snelle,
dynamische markt;

Een strategische blik op inkoop;

Ervaring met ERP pakketten, kennis van MS Axapta
is een pré;

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, Duitse is een pre;


Ruimdenkend, zelfstandig, nauwkeurig, flexibel,
vasthoudend, ondernemerschap, overtuigingskracht,
stressbestendig en teamspeler.

ONS AANBOD
We bieden je een veelzijdige en uitdagende baan in een
informele organisatie. Pan Oston biedt jou een creatieve maar
nuchtere werkomgeving, waarin we open staan voor eigen
initiatief en goede ideeën. Er is voldoende ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. Wij werken volgens de CAO
metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie vind je op www. panoston.nl
INFORMATIE
Voor nadere inlichtingen over de bovenstaande functie kun je
contact opnemen met Davy Broekhof (Supply Chain Manager)..
INTERESSE?
Spreekt het jou aan om ons bedrijf te komen versterken in de
bovenstaande functie, stuur dan je motivatie en CV voor 30
september a.s. naar cora.veenbergen@panoston.nl o.v.v.
sollicitatie.

