We vinden het vooral belangrijk dat jij je bij ons bezighoudt met waar je goed in bent. Je werk is namelijk pas leuk als het ook je
passie is. Wij helpen je die passie te delen, want dan zit je goed in je vel. En dat is nu precies wat wij belangrijk vinden!
Ben je op zoek naar een baan waar jij de hele dag doet waar je goed in bent? Kom dan eens kennismaken. We zijn op zoek naar
toppers zoals jij!

STAGIAIR INKOOP MEDEWERKER
Bedrijf: Van der Logt Group Locatie: Etten-Leur Afdeling: Inkoop Uren: 40 (in overleg i.v.m. je opleiding)
Niveau: MBO+ werk- en denkniveau Start: Zo spoedig mogelijk, minimaal voor 20 weken
Onze uitzonderlijke medewerkers maken het verschil; zij tonen betrokkenheid, hebben passie om klanten te helpen, resultaat te boeken
en zichzelf continu te ontwikkelen. Onze visie hierbij is: het bieden van vrijheid en vertrouwen op basis van eigen verantwoordelijkheid.
Hierbij hoort ook een platte organisatiestructuur, hebben medewerkers inspraak, zijn ze betrokken bij projecten en zijn flexibele werktijden
niets nieuws.
Met een team van ruim 45 gedreven en intrinsiek gemotiveerde collega’s, staan wij dagelijks klaar voor onze ruim 100.000 klanten en
creëren we een echte ‘WOW’- ervaring bij hen. Onze doelstelling is om het aantal klanten en medewerkers de komende jaren te
verdubbelen, waarbij onze omzet van 11 MIO naar 30 MIO zal stijgen.
Wij zijn een lerende organisatie en vinden het belangrijk dat onze mensen zich (blijven) ontwikkelen. Samen met jou creëren we een
omgeving waar iedereen elkaar stimuleert om te blijven leren. Zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN DAN OOK UITZONDERLIJK TE NOEMEN

Wow – ervaringen creëren
Wij gaan voor service before profit.

Ontwikkelen
Wij ontwikkelen onszelf en daarmee onze bedrijven.

Er altijd voor gaan
Wij nemen verantwoordelijkheid, zijn positief en leveren altijd kwaliteit.

Resultaat gedreven
Wij halen het maximale uit onszelf en onze collega’s.

Plezier werkt
Wij hebben plezier in en op ons werk, dat is onze drijfveer voor succes.

Passievol
Wij zijn trots en voelen ons betrokken bij ons bedrijf en onze collega’s.

Samenwerken
Wij werken samen als één team aan één taak.

Respect en waardering
Wij hebben waardering en respect voor elkaar en krijgen de ruimte om onszelf te zijn.

Wil jij ervaren hoe het is om te werken op een inkoopafdeling? Kom dan eens kennismaken, we nemen je graag op in ons team om je de
kneepjes van het vak te leren! We zijn op zoek naar een stagiair die ons gaat ondersteunen bij het zoeken en contact leggen met nieuwe
leveranciers om zo onze Product Markt Combinaties (PMC) uit te breiden. Wij bieden een uitdagende stage in een gezellig team voor
iemand die niet van stilzitten houdt. Je krijgt de mogelijkheid te ontwikkelen en te groeien tijdens jouw stage en natuurlijk begeleiden wij
je daarbij.

WAT JE GAAT DOEN
•
•
•
•
•

Je sourct nieuwe bronnen voor nieuwe en bestaande Product Markt Combinaties (PMC’s).
Je pakt de sourcing ook verder door (met hulp van een collega), je legt contact met de leveranciers voor o.a. offertes,
product specificaties e.d..
Je test samples van de producten.
Je verwerkt administratieve data / gegevens.
Je levert een mooie bijdrage aan het realiseren van de teamdoelstellingen.

jouw opleiding
Je volgt een MBO opleiding richting Inkoop, Logistiek, Internationale groothandel of Commercie. In ieder geval heb je een Commerciële mindset.

jouw karakterprofiel
•
•
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.
Je hebt een commercieel talent die je weet in te zetten in gerichte (schriftelijke) communicatie.
Je werkt nauwkeurig en je bent proactief ingesteld.
Je denkt in oplossingen en bent analytisch sterk.
Je bent een teamplayer, gedisciplineerd en kunt ook goed zelfstandig te werk gaan.
Als stagiair draai je volwaardig mee binnen je afdeling en de organisatie. Uiteraard ontvang je ter compensatie een
stagevergoeding.

hoe nu verder?
Ben jij benieuwd of je past binnen onze culture fit? Solliciteer dan snel en doorloop het volgende proces om je bij ons dynamische
team aan te sluiten!
•
•
•
•

Kennismaking middels een persoonlijk gesprek waarbij we een presentatie geven over onze organisatie.
Meeloop sessie op de afdeling. Tijdens deze meeloopsessie werk je een aantal uren mee om te kijken of het ook echt iets
voor je is en maak je kennis met de collega’s op de afdeling.
Tweede ‘culture fit’ gesprek;
Afrondend gesprek waar alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken aan bod komen.

Heb je vragen over de vacature of wil je meer weten over het werken bij onze organisatie? Bel of app dan met Monique of Shirley
van HR, via 06 - 81 84 90 44. Mail je liever? Geen probleem! Wij zijn per mail bereikbaar via vacature@werkenbijvanderlogt.nl.
Wil je direct reageren? Stuur dan een korte motivatie met CV en pasfoto naar:
vacature@werkenbijvanderlogt.nl o.v.v. Stagiair Inkoop Medewerker.

