Wij zijn op zoek naar een:
Inkoper (1,0 FTE)
Wie zijn wij?
Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht worden voor de dynamische professionele audio-video
markt hoogwaardige verticale hoogteverstellingen geproduceerd. We zijn een jong bedrijf binnen de
Regout Group en groeien erg snel doordat we op tijd hebben ingehaakt op de trend van interactieve
flatpanel displays. Regout is een bekende naam in Maastricht, al sinds de 19e eeuw, RBS is echter een
bedrijf dat door innovatie en inspelen op marktkansen met twee voeten stevig in de 21e eeuw staat. We
zijn alert en proactief bezig met onze klanten en zijn inmiddels in meer dan 20 landen wereldwijd
aanwezig met onze BalanceBox ® producten en accessoires. Voel jij je thuis in een snel ontwikkelende
kleine internationale organisatie? Wil je graag het verschil maken en merken dat jouw werk een
wezenlijke bijdrage levert? Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken? Je werkt graag
samen met een groep gedreven professionals? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

Wat is jouw DNA?

Hoe ziet je dag eruit?

Je bent een doorzetter, die in kansen denkt.
Je bent sociaal, een teamplayer en creatief.
Je gaat voor resultaat, bent pro-actief en
gedreven. Daarnaast ben je in staat
draagvlak te creëren, staat sterk in je
schoenen en wilt iedere dag een verbeterd
proces.

Je bent continu bezig met het onderhouden
en uitbreiden van duurzame relaties met
onze leveranciers.
Je gaat internationaal op zoek naar nieuwe
leveranciers en beoordeelt deze ook.

Je bent flexibel, nieuwsgierig en stelt vragen.

Je bouwt relaties verder uit en krijgt er
energie van om offertes, orders en
projecten tot een succes te maken. Vooren tijdens het traject houd je proactief
contact met zowel de leverancier als de
opdrachtgever en de planning, waardoor
iedereen steeds precies weet waar hij aan
toe is.

Je hebt kennis van of ervaring met:

Je signaleert tekorten en overschotten en
schakelt hierop.

Je hebt ervaring met projectmatig werken,
een hands-on mentaliteit en werkt
constructief samen met anderen.

HBO werk- en denkniveau;
Ervaring met Navision of Business Central of
vergelijkbaar system is een pré;
Je hebt eerder een soortgelijke functie
uitgevoerd;
Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, Spaans en/of Turks is een pré.

Je bent onderdeel van grote projecten
waarbij je vanuit je rol de impact bepaalt en
actie onderneemt.
Je optimaliseert continu je inkoop- en
logistieke proces.
Je boekt alle inkooporders in en roept deze
af.

Wat bieden wij?
Regout Balance Systems BV valt onder de CAO Metalektro (grootmetaal).
Deze CAO biedt (op basis fulltime contract) 27 verlofdagen en 13 roostervrije dagen.
In overleg met onze Ondernemingsraad worden jaarlijks een paar dagen collectief vastgelegd (in
de regel Carnavalsmaandag, dag na Hemelvaart en tussen Kerst en Nieuwjaar).
Primaire salarisrange is € 3.375,- tot € 4.503,- per maand
Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de maand mei en bedraagt 8%.
We stimuleren verdere interne of externe opleidingen.

Naast onze CAO kennen wij nog een Sociaal Handboek waarin diverse regelingen zijn opgenomen.
De belangrijkste zijn:
Een reiskostenregeling;
Een winstdelingsregeling;
Een flexregeling met betrekking tot werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerk;
Fietsplan;
Collectieve verzekeringen (WIA en Zorgverzekering).

Interesse? Reageren kan tot 13 december 2021.
Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar jobs@thomasregout.com

