
   

 

Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature – Operationeel inkoper  

Ben jij proactief, oplossingsgericht en kun je goed zelfstandig werken? Ben je daarnaast administratief sterk 
en wil jij bijdragen aan een goed verloop van onze productie? Wij zijn op zoek naar een  
 

Operationeel inkoper 
• 32-40 uur per week 

• Hoogezand 

• Contract van 1 jaar met intentie tot verlenging  

Als operationeel inkoper heb je een belangrijke rol in de productie van onze windmolen. Door jouw goed 

georganiseerde inkoop komt de productie nooit stil te liggen en zijn de juiste onderdelen voorradig in het 

magazijn. Je plaatst orders bij onze leveranciers, houdt de fabrieksplanning bij en verwerkt dit goed in de 

administratie. Je controleert de facturen en schakelt waar nodig met de financiële administratie. Je bent 

verantwoordelijk voor het bestellen, bewaken en nazorg van de producten op locatie Hoogezand en Rijswijk.  

 

Je bewaakt de voortgang van de productie en bestelde goederen en kunt goed inschatten wanneer er weer 

nieuwe producten nodig zijn. Indien er producten worden afgekeurd door onze collega’s uit de fabriek, 

handel je deze situaties af bij de leverancier.  

 

De afdeling inkoop bestaat uit de manager inkoop, een operationeel inkoper en een magazijnbeheerder. 

Gezamenlijk is afdeling inkoop verantwoordelijk voor de inkoop en logistiek van alle goederen binnen E.A.Z. 

Wind.  

 

Werkzaamheden 

- Orders vanuit de productieplanning bijhouden 

- Plaatsen van inkooporders bij leveranciers 

- Facturen controleren 

- Afkeursituaties afhandelen 

- Aanspreekpunt voor interne organisatie mbt leveringen  

- Proactief bewaken van de voortgang van de productie 

- Administratie van operationele inkoop 

 

Profiel 

- Je hebt minimaal een MBO-4 diploma, bij voorkeur in de logistieke, facilitaire of 

administratieve richting   

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

- Je hebt goede kennis van MS Office (Excel, Word) 

- Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie  

- Ervaring met ERP-systemen is een pré 

- Je bent administratief sterk 

- Je kunt zelfstandig werken, bent proactief en oplossingsgericht 



 

  

 

Hoe ziet je werkdag eruit?  

Je begint je ochtend met een kopje koffie terwijl je de binnengekomen facturen aan het controleren bent. In 

de middag werk je het inkoopsysteem bij aan de hand van de nieuwste fabrieksplanning. Ondertussen check 

je de statussen van verschillende orders om de leveringen te bewaken. Verder heb je contact met 

leveranciers over afgekeurde producten. Je signaleert einde looptijd contracten en stemt dit af met de 

manager inkoop. Tussendoor speel je nog een potje tafelvoetbal met je collega’s.  

 

Over E.A.Z. Wind  

Met een team van 50 collega’s maken wij veel boerenbedrijven in Nederland, België en Duitsland 
zelfvoorzienend in energie. ‘Wind in de winter, zon in de zomer’ het is de perfecte combinatie voor boeren 
die het hele jaar stroom nodig hebben. Het maken van de windmolens vraagt precisiewerk van onze 
vakmannen en -vrouwen in onze fabriek. Daarnaast staan we met onze laarzen in de klei om de windmolens 
te plaatsen. ‘No-nonsense’ en ‘boerenverstand’ is wat ons kenmerkt. We werken hard en staan voor wat we 
beloven. Onze missie is om alle boerenbedrijven zelfvoorzienend te maken in stroom.  
 

Wat bieden wij jou? 
• Een tijdelijk contract met zicht op vast 

• Een marktconform salaris   

• Een organisatie met een no-nonsense uitstraling 

• Een leuke verantwoordelijke functie  

 

Solliciteren 

Herken jij je in bovenstaand profiel? We zijn erg benieuwd naar je! Stuur je CV + motivatie naar 

yara@eazwind.com. Reageren kan tot en met 23-07-2021. Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Yara Jager:  

 

T: 06 23 34 90 39 

E: yara@eazwind.com  
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