
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Contecto is een perfecte mix van jonge, enthousiaste experts en senior ingenieurs met ervaring in de 

elektronische en mechanische industrie. Met ons team van ongeveer 30 medewerkers verzorgen wij de 

ontwikkeling en productie van klantspecifieke hardware-, software- en mechanische producten en onderdelen. 

Operationeel inkoper 
Als inkoper ben je in essentie verantwoordelijk voor alle operationele inkoop van onze elektronische 

componenten, mechanisch plaatmateriaal en overige verbruiksartikelen. Je probeert als inkoper de beste prijs, 

levertijd en kwaliteit te realiseren waarbij onderhandelen en efficiënt inkopen een rol spelen die je jezelf steeds 

meer eigen maakt naarmate je groeit in je functie. 

De functie is overwegend administratief maar zal door verdere automatisering steeds meer uitgroeien tot tactisch 

inkoper, waardoor je de mogelijkheid hebt mee te groeien met je eigen functie. 

De situatie van de huidige markt zoals component schaarste zorgen voor extra uitdaging, waarbij schakelen en 

overleggen met collega’s deel uitmaakt van de dagelijkse gang van zaken. 

Je werkzaamheden 

• De inkoop van elektronische componenten, mechanisch plaatmateriaal en verbruiksartikelen. 

• Administratie van inkoop en inkoopbevestigingen in ons ERP pakket Ridder iQ. 

• Leveranciers verzamelen, controleren, en beoordelen. 

• Meedenken met de Sales afdeling in het zoeken naar vervangende componenten. 

• Meedenken met de inrichting van een zo efficiënt mogelijke inkoopwijze. 

Wat vragen we van jou? 

• Minimaal MBO 4 werk- en denkniveau, voortkomende uit scholing of ervaring. 

• Spreekt Nederlands op C2 en Engels op B1 niveau. 

• Communicatief vaardig, kan samenwerken en durft te onderhandelen met leveranciers. 

• Hanteert een georganiseerde en secure werkwijze. 

• Pre: Kennis van elektronische componenten. 

• Pre: Kennis van plaatmateriaal. 

Wat bieden we je? 

• Een fulltime dienstverband. 

• Een marktcomfort salaris naar kennis en ervaring. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Interessante doorgroeimogelijkheden. 
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• Trainings- en opleidingsmogelijkheden. 

 

Lijkt je dit wel interessant? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voorzien van CV en motivatiebrief. Je kunt 

deze per e-mail versturen naar hr@contecto.nl t.a.v. Jels Strik. 
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