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Vacature 22043 
 
Inkoopmanager 
Konijnenburg Wielen 
Locatie: Amsterdam 
Dienstverband: Fulltime   
 
Functie 
Als inkoopmanager ga je op basis van de aanvragen van de verkoopafdeling zoeken naar passende leveranciers 
waarmee een concurrerend aanbod gemaakt kan worden voor de klant. Hierbij onderhandel je over kwaliteit, prijs, 
levertijd en levervoorwaarden. Verder onderzoek en analyseer je mogelijkheden tot kostenbeheersing en het 
verbeteren van inkoopcondities.  
 
Organisatie 
Konijnenburg BV is een technische groothandel gespecialiseerd in transportwielen. Het familiebedrijf heeft een 
trackrecord van ruim 75 jaar en een afzetmarkt overwegend in Nederland en België. De afzet in de Europese markt 
is groeiende. Voor hun klanten ontwikkelen zij, in samenwerking met hun leveranciers, het wiel op maat. 
Daarnaast kunnen zij de meest uiteenlopende wielen direct uit voorraad leveren. Essentieel voor het succes van 
het bedrijf zijn optimale Inkoop en logistieke processen welke o.a. plaatsvinden in Duitsland, Italië, China, 
Nederland en België. Voor de komende jaren heeft de organisatie als doel om met name klanten te ontwikkelen 
die zich categoriseren als grootafnemers (OE of eindgebruikers) van hoogwaardige wielen. De Inkoopmanager valt 
onder de COO en geeft leiding aan een reeds werkzame inkoper.  
 
Wat ga je doen? 
Je bent een enthousiaste, gedreven en gedegen inkoper die de commercie niet schuwt. Taken zijn o.a.: 

• Onderhandelingen voeren met leveranciers m.b.t. de inkoop van goederen en diensten. 
• Opzetten en implementeren van een inkoop strategie in afstemming met andere disciplines in het 

bijzonder verkoop en logistiek. 
• Introduceren van nieuwe product(groepen). 
• Aanspreekpunt zijn voor de verkoop met betrekking tot product specificaties. 
• Analyseren en beoordelen van leveranciersprestaties. 
• Zorgdragen voor een optimale voorraad samenstelling en adequate levertijden, deze bewaken en 

optimaliseren.  
• Opzetten van structuur en werkwijzen voor het bewaken van levertermijnen. 
• Onderhouden van leveranciers- en artikeladministratie en deze controleren.  

 
Waar moet je aan voldoen? 

• HBO werk- en denkniveau met een technische achtergrond (ervaring of studie). 
• Je hebt enkele jaren ervaring als technisch inkoper. 
• Je bent commercieel gedreven en hebt oog voor het gehele proces. 
• Product- en marktkennis is een pré. 
• Je hebt brede kennis van logistieke processen, bedrijfsprocessen en systemen. 
• Je bent technisch georiënteerd en bent in staat om technische tekeningen te lezen.  
• Je hebt een goede beheersing van het MS Officepakket. 



 

-- pagina 2 van 2 – 

 

• Je bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal zowel in woord als 
geschrift.  

• Als persoon ben je verder resultaatgericht, nauwkeurig, proactief, onderhandelingsvaardig, 
kwaliteitsgericht en is het fijn om met je samen te werken.  

 
 
Wat bieden we jou? 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Een uitdagende rol bij een groeiende en internationale organisatie.  

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Bij Konijnenburg Wielen in Amsterdam werkt een team van ongeveer 20 gedreven en gemotiveerde mensen die 
samen de groei op de Europese markt vormgeeft. Het team bestaat uit zowel zeer ervaren inkopers en verkopers 
die tientallen jaren aan ervaring hebben met het product als zowel een jong team dat zich nog aan het 
ontwikkelen is om meer kennis van de markt en het product te vergaren. Eén kenmerk hebben ze gemeen, de 
gedrevenheid om gezamenlijk projecten te scoren en de servicegraad naar de klant te maximaliseren. Dat zorgt 
voor een leuke betrokken sfeer en dynamiek. Onderling is het contact op kantoor informeel en wekelijks wordt de 
week afgesloten met een interne borrel en een paar keer per jaar vieren ze de successen tijdens bedrijfsuitjes. Ze 
zoeken versterking op de hoofdvestiging, gelegen op het goed bereikbare industrieterrein Westpoort naast het 
treinstation Amsterdam Sloterdijk. 
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. h.westerduin@why-search.nl. 06 156 318 04.  
 
 
 
 
 
 
 


