
Ben jij een ambitieuze HBO-er of academicus en zoek je een uitdagende (loop)baan met 
veel zelfstandigheid bij een creatief internationaal snelgroeiend bedrijf? Dan hebben wij een 
droombaan voor je!  
 
(Junior) Inkoper 
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een (Junior) Inkoper. Je wordt 
medeverantwoordelijk voor het gehele inkooptraject ten behoeve van één of enkele van onze 
grote klanten, waarmee je nauw contact onderhoudt.  
 
Het takenpakket bestaat o.a. uit (het ondersteunen bij): 

• Het 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 Avec China; 
• Sourcing: de beste leveranciers zoeken voor nieuwe producten; 
• Bezoeken van beurzen, bijvoorbeeld in Duitsland of China.  

 
Avec  
Avec maakt creatieve producten voor winkelketens. Wij zijn gespecialiseerd in home deco, 
stationery, back to school, gifts, hobby, knutsel, party en wrap en trendartikelen (bijvoorbeeld 
spinners). Wij leveren wereldwijd aan grote retailers zoals Hema, Xenos, Kruidvat en Albert 
Heijn.  
 
Avec (www.avec.nl) is nauw verweven met zusterbedrijf High5 (www.high5products.com), 
met wie we in één pand zitten. Ook hebben we zusterbedrijven in Engeland 
(www.avecuk.com) en China. Opgericht in 1995 en nu met ca. 50 collega’s in Nederland en 
20 in het buitenland.  
 
Avec groeit hard. Gedurende de financiële crisis vervijfvoudigden wij onze omzet. De retail 
keek kritischer dan ooit naar zijn leveranciers. Juist omdat wij onderscheidend zijn en een 
compleet en scherp geprijsd assortiment kunnen leveren, kregen wij bij veel retailers een 
kans. We hebben de ambitie en de power om in hoog tempo door te groeien.  
 
Creativiteit  
Op onze creatieve afdeling werken meer dan 20 trendwatchers, concept designers, product 
designers en grafisch designers samen. Het gonst er van de creativiteit. Maandelijks 
brengen zij honderden nieuwe producten op de markt.  
 
Onze trendwatchers reizen continu de wereld over. In wereldsteden als Tokyo, New York, 
Londen, Stockholm en Kopenhagen snuiven ze er de way of life op en voelen de tijdgeest 
aan. Vervolgens weten onze productontwikkelaars en designers snel de vertaalslag te 
maken naar producten die passen bij de collecties van onze klanten. Wij maken unieke 
collecties onder private label, exclusief voor een klant.  
 
Onze cultuur 
Onze organisatie is open, informeel, warm, plat en met korte lijnen. We zijn prestatiegericht, 
wij willen vooral succesvol zijn op de lange termijn. We gaan voor onze klanten door het 
vuur. Aan bedrijfspolitiek doen we niet. Er is hier geen heisessie-cultuur, dat past echt niet bij 
ons. We vergaderen vrijwel niet, we vinden elkaar als we elkaar nodig hebben.  
 
We ondernemen met een warm hart voor mens, dier en milieu. We zijn altijd fair naar elkaar. 
We halen het beste uit elkaar, door ervoor te zorgen dat iedereen gelukkig en betrokken is bij 
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Avec. Er is veel ruimte voor ontplooiing. Als jij een goed plan hebt, dan gaan we ervoor, en 
wel meteen!  
 
Fijne werkplek 
Het unieke hoofdkantoor van Avec vind je in hartje centrum Tilburg. We hebben een mooie 
showroom, waar we steeds vaker klanten uit binnen- en buitenland mogen verwelkomen. De 
aangrenzende Tilburgse winkelstraten, waar onze producten op tal van plaatsen te koop zijn, 
zijn een mooi verlengstuk van onze showroom.  
 
In voorbereiding op de bouw van het pand mochten alle medewerkers van Avec hun 
wensenlijstje indienen. En dus hebben we naast ergonomische werkplekken, frisse lucht op 
elke werkplek, een dakterras op het Zuiden, een BBQ, twee voetbaltafels (ervaring is een 
pré), een pingpongtafel, dartboard, breedbeeld TV en een hotelkamer met badkamer, 
uiteraard ook een glijbaan.  
 
Inkoop 
Op de afdeling inkoop, het hart van de organisatie, werken 16 inkopers. Het is een goed 
ingewerkt topteam met jonge, ambitieuze en getalenteerde professionals. Allemaal HBO-ers 
en academici die ervoor gaan. Onze inkopers hebben veel vrijheid, bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid. Ze bestieren hun eigen ‘winkel’.  
 
Wij zijn specialist in een aantal complexe niches. Klanten kunnen alles aan ons overlaten. 
Van ontwerp, productie in China, certificaten, social compliance, logistiek, tot aan content 
voor de website of folder. Klanten hebben één vast aanspreekpunt binnen onze organisatie: 
dat ben jij, de inkoper die alles voor ze regelt!  
 
Opleiding 
Als Junior Inkoper kun je meedoen aan een individueel op maat trainingsprogramma voor 
Inkopers. Je wordt intensief begeleid en uitgebreid getraind op diverse deelgebieden, 
waaronder onderhandelen, organisatie en commercie. Op je werkplek krijg je een mentor 
toegewezen, een ervaren inkoper die jou de kneepjes van het vak gaat leren.  
 
Jouw profiel 
Jij voldoet hieraan: 

• Je hebt een opleiding afgerond op Hbo-niveau of hoger;  
• Nederlands is je moedertaal, en je beheerst het Engels goed;  
• Duits of Frans is een pré (maar geen vereiste); 
• Je woont op maximaal 45 minuten reizen van Avec; 

 
En je kun je vinden in de volgende omschrijving:  
Je bent ambitieus, je hebt een sterke motivatie om te gaan knallen in je carrière! Je kunt 
goed organiseren en je bent ook best commercieel. Je bent een doener die bergen werk kan 
verzetten. Je schiet niet snel in de stress, ook niet als je 100 dingen tegelijk moet doen. Je 
bent als geen ander in staat om dingen voor elkaar te krijgen. Je bent een teamspeler, je 
voelt je thuis in het hart van de organisatie. En je beschikt over goede contactuele 
eigenschappen. Je bent geen job-hopper, je hebt de intentie om vele jaren fulltime bij Avec 
te werken, en uit te groeien tot de beste Senior Inkoper van Avec.  
 
Solliciteren 
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met CV per mail op solliciteren@avec.nl. Zolang deze 
vacature zichtbaar is op Monsterboard, kun je reageren. Je krijgt altijd binnen twee weken 
een reactie.  
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Vragen 
Vragen over deze vacature kun je per mail stellen op solliciteren@avec.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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