
Inkoper
Locatie: Alkmaar

Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)

Wat doe je?
Jij zorgt ervoor dat ons assortiment breed en diep is, zodat wij geen “Nee” aan onze klanten hoeven te verkopen. 
Hiervoor volg je de elektrotechnische markt en de leveranciers op de voet en spar je met je collega’s van de 
verkoopafdeling.

Wat neem je hiervoor mee?
Allereerst ben je sterk met cijfers en kun je goed onderhandelen. Je durft proactief te schakelen en benut de kansen die 
je ziet aan de hand van de signalen die je ontvangt uit de markt. Je hebt een MBO/HBO opleiding op het gebied van 
inkoop gevolgd of aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. 

Wat mag je van ons verwachten?
Een prettige werksfeer, 130 fijne collega’s en betrokken management dat vertrouwt op jouw expertise. Voor de 
arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO voor de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een 
jaarcontract - en als we blij met elkaar zijn - dan zetten we dit om naar een vast contract. We hebben een leuke 
regeling voor personeelsaankopen en je krijgt toegang tot een online-learningplatform. 

Over ons:
Schuurman is als familiebedrijf al 98 jaar een begrip in Alkmaar. Wij zijn er zeer trots op dat wij als winnaar zijn 
verkozen van de NHN Business awards 2020 in de categorie familiebedrijven.  
We zijn bekend als  Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking. Daarnaast zijn we ook actief als 
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons 
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen. 
Naast het hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, 
Roermond en Rotterdam. 

Zie je dit wel zitten?
Dan willen wij graag meer van jou weten! Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV, 
naar: hrm@schuurman.nl en wie weet zitten wij binnenkort met jou aan de koffie !

Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl

Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie zitten wij niet te wachten

www.linkedin.com/company/401131


