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Organisatie
Vandeputte Medical te Nieuwegein kent een lange historie in Nederland en is met ruim 40
werknemers in twee landen marktleider in de Ambulance Hulpverlening en
Bedrijfshulpverlening. Meer dan 12.000 klanten hebben al kennis gemaakt met de
producten van Vandeputte Medical. Van eerste hulpposten, medische praktijken bij
zorginstellingen en andere bedrijven tot brandweerwagens en complete inrichtingen van
medische diensten en ambulances. En of het nu gaat om een eenvoudige verbandtrommel
of een professionele totaaloplossing, Vandeputte Medical biedt al haar klanten de
benodigde expertise en staat hen bij in hun beslissingen rond kwalitatieve hulpverlening.
Zodanig dat alle hulpverleners, BHV’ers en EHBO’ers voorzien zijn van de te gebruiken
middelen én over de kennis beschikken om in noodsituaties de juiste stappen zetten.
Vandeputte Medical heeft de ambitie om haar marktpositie in Nederland te verstevigen. Dit
doet zij door innovatie te brengen in het productengamma, door sterke partnerships aan te
gaan met klanten, door full service-oplossingen te bedenken en door gespecialiseerde
technische diensten aan te bieden. Hiermee creëert het bedrijf juist die meerwaarde voor
klanten en de markt waar vandaag en in de toekomst behoefte aan is.

Inkoop
Vandeputte beschikt over een breed productengamma. In samenwerking met klanten en
op basis van eigen marktkennis en onderzoek, worden leveranciers in kaart gebracht en
producten onderzocht. Een perfect passend aanbod tegen goede condities is de uitdaging
voor inkoop. De verantwoordelijkheid voor inkoop bij Vandeputte Medical betreft dan ook
het totaal: de strategische kant, de tactische en ook de operationele. Continu is er
aandacht voor alternatieve leveranciers en strategische partnerships, wereldwijd. Er wordt
steeds geschakeld met accountmanagement en productmanagement om voor klanten het
juiste aanbod uit de markt in beeld en beschikbaar te hebben. Inkoop heeft als taak de
leveranciers en markt steeds scherp te houden en uiteraard tegelijkertijd te sturen op een
goede verstandhouding en relatie.

Inkoop Manager
Vandeputte Medical is op zoek naar een ambitieuze, vakbekwame en enthousiaste Inkoop
Manager. Als Inkoop Manager draag je zorg voor goede analyses van leveranciers,
behoeftes bij klanten, benodigde voorraden en omloopsnelheden. Feitelijk bewaak je de
‘achterkant’ van het bedrijf, zodanig dat sales en accountmanagement letterlijk nooit
misgrijpen, dit alles tegen scherpe inkoopcondities en zeer verantwoorde kosten. Een
gedegen ABC-analyse, voorraadbeheer, voorkomen backorders, margeberekeningen,
opstellen en bewaken SLA’s zijn belangrijke verantwoordelijkheidsgebieden.
Kenmerken die helpen succesvol te zijn in deze functie zijn ondernemerschap, een
analytische instelling en onderzoekende houding, kritische blik, zorgvuldigheid,
communicatief vaardig en goede onderhandelingsvaardigheden. Je werkt nauw samen met
Productmanagement en Sales en rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur. Je
leidt de afdeling waar je samen met een collega verantwoordelijk voor bent.
Pluspunten:
+
Jouw werk draagt bij aan een veiligere samenleving.
+
Je hebt veel vrijheid om plannen uit te denken en deze zelfstandig uit te voeren.
+
Je volgt ontwikkelingen in de markt op de voet en ontdekt nieuwe kansen.
+
Je werkt in een kleine organisatie, jouw werk heeft direct impact op het resultaat.
+
Afhankelijk van kennis, ervaring en jouw succes is een MT-positie mogelijk.
+
Je wordt uitgedaagd jezelf te ontwikkelen en iedere dag beter te worden.
Het enige minpunt:
Je loopt het risico nooit meer iets anders te willen.

Functievereisten
Voor de functie van Inkoop Manager vragen we:

Opleiding op HBO-niveau in een (bedrijfs-)economische en/of commerciële
richting.

Aanvullende, inkoop-specifieke opleidingen zoals bijvoorbeeld NEVI.
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Internationale inkoopervaring.
Enige leidinggevende ervaring.
Ongeveer vijf jaar werkervaring, toe aan een tweede of derde stap in je loopbaan.
Voelt zich prettig in een relatief klein bedrijf met een hands-on mentaliteit.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Werken en tegelijkertijd maatschappelijk relevant bezig zijn. Dat biedt Vandeputte Medical
want “zij helpen de hulpverleners van Nederland”. Je gaat bouwen aan jouw carrière in een
branche die duurzaam zal groeien en innoveren.

Informeren en solliciteren
De search van een Inkoop Manager voor Vandeputte Medical wordt verzorgd door GITP.
Je kunt jouw sollicitatie met cv via www.gitp.nl/vacatures tot uiterlijk 10 februari 2019
richten aan Steven Wijnheijmer, business consultant Search & Selection bij GITP. Je kunt
Steven ook bellen (tot 1 februari) voor meer informatie: 088 - 4487598.

Planning
Het eerste oriënterende gesprek zal plaatsvinden bij GITP met de heer Steven
Wijnheijmer. Wij vragen je om voorafgaand aan dit gesprek thuis een kort digitaal
assessment uit te voeren. Vervolggesprekken vinden plaats bij Vandeputte Medical met de
heer Marc van Willigen, Algemeen Directeur.
26 januari:
12 februari:
14 en 15 en 18 februari:
21 februari:
Week van 25 februari:
Voor 1 maart 2019:

Vacature online en start search
Brief- en CV-selectie
Selectiegesprekken bij GITP Utrecht
Gesprekken bij Vandeputte Medical
Assessment (optioneel)
Afronding en aanbod arbeidsovereenkomst

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie is marktconform en wordt mede vastgesteld op basis van
ervaring en kwaliteiten.
We streven naar een afronding van de procedure vóór 1 maart 2019 en indiensttreding op
korte termijn.

