Inkoper
20-24 uur per week
Glorieuxpark
Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een
verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt
een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed,
waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven
en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt.
Woondiensten Glorieux
Woondiensten Glorieux verzorgt de facilitaire dienstverlening voor Glorieuxpark.
Woondiensten Glorieux beheert en onderhoudt de gebouwen en terreinen en is
verantwoordelijk voor de verschillende facilitaire taken, zoals bijvoorbeeld inkoop, ICT,
schoonmaak, receptie, logistiek en bewaking en beveiliging.
Wat ga je doen?
Als inkoper ben jij verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en de logistieke keten binnen
Glorieux. Je bent de adviseur van het management op het terrein van inkoop en logistiek.
Je leidt de processen in goede banen en stelt de programma’s van eisen op.
Met leveranciers onderhandel je over inkoopcondities en raamcontracten. De interne
organisatie adviseer en ondersteun je bij het specificeren van de inkoopbehoefte en de
inrichting van het voorraadbeheer.
Je zorgt voor een correcte en tijdige afhandeling van vragen, orders of klachten en informeert
zowel leveranciers als bestellers hierover. Je bent de schakel tussen de organisatie en de
leveranciers, je signaleert problemen, maar ook de mogelijke oplossingen.
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een inkoper met NEVI 2 die het cradle to cradle inkopen binnen Glorieux
verder professionaliseert en de logistieke processen optimaliseert. Je bent positief, pro actief
en het geeft je energie om deze uitdaging zelfstandig aan te gaan. Je bent gericht op
samenwerking en weet dat je samen met je collega’s en de leveranciers het beste resultaat
behaalt. Je ziet het als een uitdaging om zo gunstig mogelijke inkoopcondities te bedingen voor
de inkoop van de producten en diensten voor de dienstverlening en zorg voor de bewoners op
Glorieuxpark.
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Wat bieden wij?
Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei.
Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden. Bij gebleken
geschiktheid wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Een salaris conform CAO VVT.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marijn van den Dool,
directeur Woondiensten, telefoonnummer 040 - 2947500.
Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar
personeelsadministratie@glorieux.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

