Ben jij een ambitieuze inkoper en zoek je een uitdagende (loop)baan met veel zelfstandigheid bij een
creatief internationaal snelgroeiend bedrijf?
Inkoper
Door forse groei van de onderneming zoeken we een Inkoper/ Buyer om ons Inkoop Team een
nieuwe boost te geven. Je wordt verantwoordelijk voor het gehele inkooptraject ten behoeve van
enkele van onze grote klanten. Daarnaast zijn er veel aanvragen van onze klanten die moeten worden
uitgewerkt en gesourced.
Het takenpakket bestaat o.a. uit:
•
•
•

Het hele 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;
Sourcing: de beste leveranciers zoeken (en soms bezoeken) voor nieuwe producten;
Bezoeken van beurzen en leveranciers, bijvoorbeeld in Duitsland of China.

D.P.Factory BV ontwikkelt en levert internationaal een breed scala aan winkelverkoop producten en
premiums. D.P Factory B.V. maakt creatieve producten voor winkelketens. Wij zijn gespecialiseerd in home
deco, stationery, back to school, gifts, hobby, knutsel, party & wrap en premiums.
Gezien onze bijna twintig jaar lange ervaring in het Verre Oosten beschikken wij over ruime expertise
en een zeer betrouwbaar netwerk aan fabrikanten.
Dynamisch team & producten
Wij hebben een eigen team van designers in huis hetgeen ons in staat stelt snel en creatief met
voorstellen te komen. Samen met onze commerciële mensen vormen zij een sterk en dynamisch
team.
Onze creatieve afdeling is continu op zoek nieuwe trends en ontwikkelingen. 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.
Een pakkend design, de juiste kwaliteit en scherpe prijsstelling zorgen ervoor dat onze producten
wekelijks hun weg vinden in het Europese retail landschap.
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. Onze klanten staan altijd op nummer 1.
Wij denken commercieel en werken nadrukkelijk samen om het bedrijf naar een hoger plan te tillen.
Goede ideeën worden altijd met open armen ontvangen.
D.P. Factory B.V. is ISO 9001-2015, FSC en BSCI gecertificeerd. Deze werkwijze staat bij ons hoog in
het vaandel en moet onderdeel van je DNA worden.
Inkoop
De afdeling inkoop/logistiek wordt voor D.P. Factory steeds belangrijker. We willen vernieuwend zijn
en blijven. Sourcen van nieuwe ideeën, trends en aanvragen van klanten zijn voor ons een must have.
Het team bestaat uit zelfstandige professionals die hun vakgebied zeer serieus nemen. Ook is kennis
van ons product een vereiste om de samenstelling van een product te optimaliseren.
Je hebt vrijheid in het uitoefenen van je functie waarbij je direct aan de directeur inkoop rapporteert.
Wij zijn specialist in een aantal complexe niches. Klanten kunnen alles aan ons overlaten. Van
ontwerp, productie in China, certificaten, social compliance tot logistiek.

Jouw profiel
Jij voldoet hieraan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Je hebt een opleiding afgerond op Hbo-niveau of hoger;
Je hebt tenminste drie jaar relevante werkervaring;
Nederlands is je moedertaal, en je beheerst het Engels goed;
Duits, Frans of Chinees is een pré (maar geen vereiste);
Je kunt goed onderhandelen en je hebt affiniteit met onze handel en materialen
Je hebt organisatietalent en kan processen goed begeleiden
Stressbestendigheid en een teamspeler
Werkt gestructureerd
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Feedback geven en ontvangen om het bedrijf beter te maken

Denk jij dat je geknipt bent voor deze functie? Wil jij ons jonge frisse organisatie versterken? E-mail je
sollicitatiebrief, CV E-mail: personeelszaken@dpfactory.eu. t.a.v. Gerda van den Brink

