
VACATURE

JUNIOR
INKOPER

Heb jij net lekker vakantie gevierd en ben je toe aan een serieuze (loop)baan? 
Wij zoeken een HBO/WO starter met ambitie! 

 

Junior Inkoper (40 uur p/w)

Ter uitbreiding van ons team zoeken we een Junior Inkoper. Als je helemaal ingewerkt bent, word je verantwoordelijk voor 
inkooptraject ten behoeve van een paar grote aansprekende klanten.

Het takenpakket bestaat o.a. uit:
• Het hele inkooptraject, van voorcalculatie, aanvragen van offertes, onderhandelen met leveranciers in China, tot aan inzetten 
van orders, volgen van orders, bewaken van levertijd en kwaliteit en levering aan de klant;
• Een deel van het verkooptraject: contact met klanten, maken van offertes, bevestigen van orders, contact over levertijden, 
aanbieden (nieuwe) producten;
• Nauwe samenwerking met afdelingen Productontwikkeling, Verkoop en de vestiging in China;
• Sourcing;

Jouw profiel
Je hebt recent een opleiding afgerond op Hbo-niveau of hoger. Nederlands is je 
moedertaal en je beheerst het Engels goed. Duits en Frans is een pré. Je bent 
40 uur per week beschikbaar en woont op maximaal 45 minuten reizen van het 
centrum van Tilburg.
 
Verder beschik je over de volgende vaardigheden:
• Je kunt goed onderhandelen, goed organiseren en je bent commercieel;
• Je bent een doener die bergen werk kan verzetten en schiet niet snel in de 
stress, ook niet als je 100 dingen tegelijk moet doen;
• Je bent een teamspeler en je voelt je thuis in het hart van de organisatie.  

Onze organisatie
Bij Avec (www.avec.nl) ontwerpen en produceren wij private label collecties 
voor bekende winkelketens. We zijn opgericht in 1995 en inmiddels met ruim 70 
collega’s (inclusief High5 Products).
 
Wij zijn specialist in een paar complexe niches: home-deco, stationary, back to 
school, DIY, gift en party. Met onze sterke productontwikkelingsafdeling volgen 
we ontwikkelingen wereldwijd en weten we steeds in te spelen op de juiste trends. 
We zijn zeer innovatief: we ontwikkelen honderden nieuwe producten per maand.  

Ons unieke kantoor vind je in het Veemarktkwartier, een creatief cluster in hartje 
centrum Tilburg. In onze mooie showroom mogen we steeds vaker klanten uit 
binnen- en buitenland verwelkomen. Uiteraard beschikken we over een glijbaan, 
dagelijks vers fruit, ping-pong tafel (ervaring is een pré) en een heerlijk dakterras 
op het zuiden.

Afdeling
Op onze inkoopafdeling werken 12 inkopers en 2 commercieel medewerkers 
binnendienst onder leiding van een hoofd inkoop. Onze inkopers zijn 
verantwoordelijk voor het gehele inkoop en verkoopproces van hun klanten. De 
commercieel medewerkers binnendienst ondersteunen de inkopers, en werken 
daar nauw mee samen. Klanten kunnen alles aan ons overlaten. Van ontwerp, 
productie in China, certificaten, social compliance, logistiek, tot aan content voor 
de website of folder. Ze hebben één vast aanspreekpunt binnen onze organisatie 
en dat ben jij, de inkoper die alles voor ze regelt.

Onze cultuur
Onze organisatie is open en informeel, plat en met korte lijnen. Aan 
bedrijfspolitiek doen we niet, we volgen het beste idee. We zijn ambitieus en 
resultaatgericht maar altijd met een warm hart voor mens, dier en milieu. 

Wij bieden
Wij bieden een uitstekende beloning, een gedegen opleiding tot inkoper en 
begeleiding door een mentor, veel ruimte voor scholing en ontwikkeling, veel 
vrijheden en verantwoordelijkheden, uitdagingen, doorgroeimogelijkheden, en 
bovenal een warme plek waar je jezelf kunt zijn. 
 
Solliciteren
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met CV per mail op hr@avec.nl. 
Zolang deze vacature zichtbaar is op Monsterboard, kun je reageren. Je krijgt 
altijd binnen twee weken een reactie. Vragen over deze vacature kun je per mail 
stellen op hr@avec.nl.
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