KUNSTGRAS SPECIALISTEN

INKOPER M/V

CSC SPORT

INTERESSE

CSC Sport = ruimte voor talent én ambitie!

& INFORMATIE

De inkoper bij CSC Sport:
»
Onderhandelt over prijs- en leveringsvoorwaarden en legt deze contractueel vast.
»
Is de inkoopschakel tussen onze projectleiders & uitvoerders en anderzijds onze
leveranciers/onderaannemers.
»
Begeleidt de aanvraag van offertes bij aanbestedingsprocedures.
»
Is fulltime (40 uur) beschikbaar.

Neem contact op met Henk van
den Hoorn (Hoofd Inkoop)
tel. 036-54 89 320.
en/of

Deze werkzaamheden voer je uit in samenwerking met Hoofd Inkoop en bij gebleken
geschiktheid met een zeer grote mate van zelfstandigheid en toekomstperspectief.

E-mail jouw motivatie en
C.V. naar Madelon Veerman,
m.veerman@cscsport.nl.

Ben jij: Gedreven? Ambitieus? Op zoek naar een uitdaging?
Functioneer je onder druk het best en ben je energiek genoeg om dan
soms nog een stap bij te zetten?

CSC Sport = vertrouwen in jouw talent en ruimte voor jouw
ontwikkeling.
KOSTENBESPAREND
SAMENWERKEN VAN
START TOT FINISH

CSC Sport:
Wij zijn een zelfstandig onderdeel van Ten Cate Grass Groep en marktleider in Nederland op
het gebied van de realisatie van complete buitensportaccommodaties. Onze dienstverlening
is persoonlijk en op maat. Ons team bestaat uit mensen met een drive.

ADVIES & ONDERSTEUNING
BIJ HET ONTWERP VAN
UW SPORTVLOER

Functie-eisen voor onze inkoper:
» HBO werk- en denkniveau met technisch/ruimtelijk inzicht.
» Een afgeronde HBO opleiding bedrijfskunde of GWW? Dat is een pré, maar 		
gedrevenheid en commercieel en technisch inzicht vinden wij minstens zo belangrijk.
» Goede beheersing van MS Excel en Word.
» Praktische beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré.
» Onze nieuwe inkoper neemt een groot verantwoordelijkheidsgevoel mee, is flexibel en
beschikt over goede commerciële en contactuele vaardigheden.
» Geen 9 tot 5 mentaliteit.

HOGE KWALITEIT INSTALLATIE
VAN UW SPORTVLOER DOOR
ONS TOEGEWIJDE TEAM

Wat bieden wij?
Een zeer uitdagende functie voor de inkoper met gedrevenheid en ambitie. Wij bieden een
goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en veel mogelijkheden om je verder
te ontwikkelen. Je wordt de welkome versterking van een hecht team in een prettige en
informele werkomgeving.

Bezoekadres:

CSC Sport Zeewolde
CSC Sport Den Bosch

•
•

Marconiweg 31 3899 BR Zeewolde
De Grote Beer 49 5215 MR Den Bosch

•
•

T: 036 54 89 320
T: 073 69 10 816

ONDERHOUD
IS ESSENTIEEL VOOR
UW SPORTVLOER

Online:

info@cscsport.nl
cscsport.nl

