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VACATURE: ASSISTENT MEDEWERKER INKOOP (Fulltime)

Ben jij een sterke persoonlijkheid die het beste presteert onder druk? Dan zijn wij mogelijk op zoek 

naar jou !  

Over Blom  

Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de project 

inrichtingsmarkt van Leisure, Care en Short-stay. (recreatieparken, hotels, zorginstellingen, 

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 een professionele speler. 

Ten behoeve van de afdeling Inkoop is Blom Interieurs op zeer korte termijn, op zoek 

naar een gedreven ASSISTENT MEDEWERKER INKOOP. Deze geeft ondersteuning aan de 

eerste medewerker inkoop, in de breedste zin van het woord.  

Taken: 

 de algehele inkoopadministratie van zowel commissiegoederen als van de

voorraadgoederen
 het bewaken van inkoopprijzen en condities

 het bewaken van gevraagde en afgegeven levertijden

 het signaleren van problemen van inkoop-technische aard

 communicatie met leveranciers

 communicatie met medewerkers verkoop binnendienst en de afdeling logistiek

over levertijden, verwachte binnenkomst goederen, retouren, klachten, enz.
 het regelen van externe transporteurs

 zorgen voor een tijdige retournering en creditering van goederen

Verantwoordelijkheden: 

Het is de verantwoordelijkheid van de assistent medewerker inkoop om alle hiervoor genoemde 

werkzaamheden tijdig, correct en commercieel verantwoord uit te voeren met als gezamenlijk doel 

een optimaal bedrijfsresultaat te realiseren. 

Functie eisen: 

 afgeronde Hbo-opleiding

 bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie

 goede beheersing van de talen Nederlands, Duits en Engels

 goede beheersing van het Office-pakket

 grote mate van stressbestendigheid

 geen 9-5 mentaliteit
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Geboden wordt 

Een superleuke job in een zeer dynamische werkomgeving én werken in een zeer enthousiast en 

gedreven team binnen een no-nonsense bedrijf, waar de lijnen kort zijn en alle kans wordt 

geboden voor eigen inbreng en ontwikkeling. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met 

Janneke Engel, assistent manager operations, bereikbaar op: 0515-334100. 

Voor meer informatie over wie Blom Interieurs is en waar Blom voor staat zie 

www.blominterieurs.nl of bekijk onze bedrijfsfilm op:  https://youtu.be/H0NnCLrllXQ 

Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag in contact met jou Stuur dan je 

motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar: 

Blom Interieurs 

T.a.v. Janneke Engel

Postbus 295

8600 AG SNEEK

Of per email: j.engel@blominterieurs.nl

http://www.blominterieurs.nl/
https://youtu.be/H0NnCLrllXQ



