
Buyer 
 

Wil je bijdragen aan het succes van een snelgroeiende nichespeler in de techniek? Dan ben 

je bij NewDealSeals aan het juiste adres! 

 

NewDealSeals is een jonge snelgroeiende onderneming en is wereldwijd actief op het 

gebied van afdichtingen. Samen met onze klanten ontwikkelen wij specifieke oplossingen 

waarbij wij gebruik maken van hoogwaardige kunststof en rubber materialen. 

 

Wij zijn op zoek naar een Buyer (m/v) 
 

De functie 

 

Als Buyer ben jij verantwoordelijk voor de inkoop van de technische goederen en diensten. Jij 

houdt je bezig met het ontwikkelen en onderhouden van relaties met leveranciers en het 

analyseren en optimaliseren van het leveranciersbestand. Daarnaast onderhandel je over de 

prijzen, controleer je de lever performance en beheer je de voorraad. Je minimaliseert de 

inkooprisico’s door te zoeken naar alternatieve leveranciers of producten. Ook streef je naar 

een continue verbetering van de effectiviteit van het inkoopproces.  

Functie-eisen 

 

Je hebt een afgeronde HBO of universitaire opleiding en hebt inkoopervaring. Je hebt een 

basiskennis van afdichtingen, kennis van rubber en/of kunststoffen is een pré. Je hebt 

uitstekende rekenkundige en analytische vaardigheden. Je hebt een goede beheersing van 

de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je bent efficiënt en toont initiatief en 

je bent in staat tot zelfstandig werken, maar functioneert tegelijkertijd prima in een team.  

 

Dit biedt NewDealSeals  

 

Een veelzijdige en uitdagende fulltime functie in een gezellig team bij een internationaal 

opererend dynamisch bedrijf, waar een uitstekend salaris geboden wordt. Er zijn volop 

mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. Op fulltime basis krijg je 25 

vakantiedagen.  

 

Wil je meer weten? 

 

Wil je meer weten over de functie of NewDealSeals? Dan kun je contact opnemen met Loes 

Kenter via telefoonnummer 06-54940231 

  

Wil je solliciteren op de functie? 

 

Een sollicitatiebrief en curriculum vitae kun je opsturen naar: 

jobs@newdealseals.com  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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