Technisch Inkoper/kwaliteitscontroleur - (0.8 – 1.0 fte)
PalmSens B.V. is een uiterst innovatief en snelgroeiend bedrijf. Met de ontwikkeling en verkoop
van onze compacte meetinstrumenten voor elektrochemische sensoren bedienen wij klanten
wereldwijd. PalmSens B.V. is dan ook met recht een gevestigd merk te noemen.
Het werkklimaat bij PalmSens BV is informeel en internationaal georiënteerd. Na een
inwerkperiode waarin je vertrouwd raakt met collega’s, systemen en werkwijzen, ga je zelfstandig
aan de slag. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inkoop van al onze producten:
elektronica onderdelen, (sub)-assemblages, behuizingen en verpakkingen. Je controleert de
binnenkomende goederen, verzorgt de administratie en houdt de voorraden in de gaten. Je
onderhoudt contact met leveranciers, zorgt voor scherpe prijsafspraken en zoekt naar
vervangende producten in het geval van leveringsproblemen.

Wat ga je doen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bijhouden en strategisch bestellen van onderdelen en (sub)-assemblages maar ook
gereedschappen e.d.
Het controleren en administreren van binnenkomende goederen en het regelen van
retourzendingen
Het beheren van de voorraad
Bijhouden en bestellen van de (grijp)voorraad van artikelen en het continue bijsturen
van forecasts
Contact onderhouden met leveranciers
Het steekproefsgewijs uitvoeren van kwaliteitscontrole op (sub)-assemblages
Samenstellen van onze producten en voorraad aanleggen

Wat verwachten wij van jou
✓
✓
✓
✓
✓

Je beschikt minimaal over een afgeronde (technische) MBO/MTS opleiding of
vergelijkbaar
Je bent bekend met de terminologie binnen de elektronica (weerstanden,
condensatoren etc.)
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en je hebt voldoende kennis van de
Engelse taal om met onze buitenlandse toeleveranciers te kunnen communiceren
Je hebt oog voor detail, bent secuur, verantwoordelijk, oplossingsgericht,
gestructureerd en hebt kwaliteitsbesef
Je hebt een proactieve, collegiale en zelfstandige werkhouding

Wat bieden
✓

Een arbeidsovereenkomst met interessante werkzaamheden, een goed salaris,
pensioenopbouw en goede aanvullende arbeidsvoorwaarden
✓ Een mooie positie in een groeiend bedrijf met een fijne werksfeer en leuke collega’s
die graag samenwerken, een gezamenlijke lunch en regelmatig een bedrijfsborrel
✓ Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en
opleidingen
Om te solliciteren op deze functie, stuur je sollicitatie met cv naar: sary@palmsens.com
(HR-Manager) Vragen? Stuur een e-mail, of bel op: +31 30 2459211
PalmSens BV, Randhoeve 221, 3995 GA Houten, The Netherlands
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