Technisch inkoper – MBO/HBO Elektronica/Mechatronica (0.6 fte)
PalmSens BV is een snelgroeiend en uiterst innovatief bedrijf dat de sfeer heeft van een start-up en de
zekerheid van een gevestigd merk. Wij ontwikkelen en verkopen compacte meetinstrumenten voor
elektrochemische sensoren en cellen. Het werkklimaat bij PalmSens BV is informeel en internationaal
georiënteerd. Na een inwerkperiode waarin je vertrouwd raakt met collega’s, systemen en werkwijzen van
ons bedrijf, werk je zelfstandig in een klein team. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inkoop
van al onze producten: losse onderdelen, sub-assemblies, behuizingen en verpakkingen. Je controleert
de binnenkomende goederen, verzorgt de administratie en houdt de voorraden in de gaten. Je
onderhoudt contact met leveranciers, zorgt voor scherpe prijsafspraken en zoekt naar vervangende
producten in het geval van leveringsproblemen. Het is een verantwoordelijke functie waarbij
kwaliteitsbesef en oog voor detail belangrijk zijn, onze apparatuur wordt wereldwijd verkocht, onze
klanten stellen hoge eisen en verwachten foutloze instrumenten en snelle leveringen.
Wat ga je doen:
• Bijhouden en bestellen van onderdelen, assemblies etc. maar ook gereedschappen e.d.
• Het controleren en administreren van binnenkomende goederen en het regelen van
retourzendingen
• Bijhouden en monitoren van de voorraad van artikelen met een lange levertijd en het continue
bijsturen van forecasts
• Contact onderhouden met leveranciers en bestuckbedrijven
• Bijhouden en bestellen van grijpvoorraad
• Het steekproefsgewijs uitvoeren van elektronica testen op sub assemblies
• Eventueel bijspringen bij productie
Wat kun je:
• Je beschikt minimaal over een afgeronde technische MBO/MTS opleiding (elektronica of
elektrotechniek) of vergelijkbaar
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en je hebt voldoende kennis van de Engelse taal om
met onze buitenlandse toeleveranciers te kunnen communiceren
• Je bent secuur, verantwoordelijk, oplossingsgericht en gestructureerd
• Je hebt een proactieve, collegiale en zelfstandige werkhouding
Wat bieden wij:
• Een arbeidsovereenkomst met interessante werkzaamheden, een goed salaris, pensioenopbouw
en goede aanvullende arbeidsvoorwaarden
• Een mooie positie in een groeiend bedrijf met een fijne werksfeer en leuke collega’s die graag
samenwerken, een gezamenlijke lunch en regelmatig een bedrijfsborrel
• Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen
Interesse? Stuur dan z.s.m. jouw sollicitatie voorzien van CV naar Willem van Velzen
willem@palmsens.com. Ook voor vragen kun je bij hem terecht.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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