
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 Leisure, Care en 
Short-stay (recreatieparken, hotels, zorginstellingen, studentenhuisvesting). Blom 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 stagiaire medewerker 
inkoop.

stagiaire mEDEWERKER INKOOP - m/v Fulltime

Taken
• Controleren en bewaken van levertijden (pro-actief nabellen van leveranciers)
• Verwerken nieuwe prijslijsten in artikelenbestand
• Bewaken ontvangst orderbevestigingen
• Verwerken van orderbevestigingen van leveranciers
• Onderhouden van contact met leveranciers
• Opstellen van inkoop/leveroverzichten ten behoeve van verkoop binnendienst
• Administratieve verwerking van inkooporders
• Inventariseren van retouren en bewaken retourzendingen
• In gang zetten van reclamaties en afhandeling bewaken
• Bijwonen van leveranciersafspraken/bezoeken

gewenste profiel 
• HBO-Opleiding (Facility Management of Economics & Business)
• Beheersing van Engelse en Duitse taal (Duits als tweede taal is een absolute pré)
• Pro-actieve werkhouding
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Stressbestendig, zeer goed onder druk en met deadlines kunnen werken
• Oplossingsgericht ingesteld
• Minimaal 4 dagen per week beschikbaar
• Goede beheersing Office-pakket
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ben jij de stagiaire die onze afdeling 
inkoop komt versterken?

Als bovengenoemde functie jou 
op het lijf geschreven is, 

dan nodigen wij
je uit om je sollicitatiebrief, 

voorzien van je C.V., 
te sturen naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Janneke Engel

Postbus 295
8600 AG SNEEK

mail: j.engel@blominterieurs.nl

Graag meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Janneke Engel, Assistent Operationeel Manager, via onderstaande contactgegevens:
Get to know us

Wat bieden wij
• 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.


