Houd je van aanpakken?
Ben jij iemand die opdrachten vasthoudt en niet loslaat totdat je het
gewenste resultaat kunt leveren?
Presteer jij het beste als er deadlines worden gesteld?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Over Blom
Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de project
inrichtingsmarkt van recreatie, hotellerie, zorg, short-stay en studentenhuisvesting.
Blom Interieurs biedt het gehele spectrum aan van ontwerp tot en met de inrichting en houdt daarbij
alle disciplines in eigen hand: van ontwerp, (deels) eigen productie tot en met de logistiek. Een juiste
combinatie van deze disciplines maakt Blom tot dé professionele speler.
Ten behoeve van de afdeling Inkoop is Blom Interieurs op zeer korte termijn, ter uitbreiding van het
huidige team, op zoek naar een gedreven STAGIAIRE MEDEWERKER INKOOP

Taken en verantwoordelijkheden








Het genereren van bestellingen
Het up- to- date houden van het artikelbestand
Het bewaken van de voorraad
Administratieve verwerking van inkooporders
Het controleren en bewaken van de levertijden
Het onderhouden van contact met de leveranciers
Het opstellen van inkoop/leveroverzichten ten behoeve van de verkoop binnendienst

Het profiel










HBO niveau (bij voorkeur een commerciële opleiding) is een absolute vereiste
Mondeling en schriftelijk zeer goed onderlegd
Je hebt een winnaars mentaliteit
Beheersing van de Engelse taal is een must / Duits onderlegd een absolute PRE
Goede kennis van het office pakket
Een pro- actieve werkhouding
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Je bent positief, stressbestendig en oplossingsgericht ingesteld

Geboden wordt
Een leerzame (afstudeer-) stage in een zeer dynamische en internationale werkomgeving én werken
in een zeer enthousiast en gedreven team binnen een no-nonsense bedrijf.
Binnen deze organisatie zijn de lijnen kort en wordt alle kans geboden voor eigen inbreng en
ontwikkeling, met eventueel kans op tijdelijk dienstverband na afloop van je stage!
Vergoeding voor de stage wordt geboden, in overleg.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met
Antoni Blom, manager operations, bereikbaar op: 0515-334100.
Voor meer informatie over wie Blom Interieurs is en waar Blom voor staat zie www.blominterieurs.nl
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag in contact met jou. Stuur je
motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Joke Steinfort-Blom
Postbus 295
8600 AG SNEEK
Of per email: j.steinfort@blominterieurs.nl

