
 

 

Almet Benelux stamt af van één van de grootste aluminium halffabricatenleveranciers ter wereld en 

heeft zich ontwikkelt tot een toonaangevende aluminiumspecialist in de Benelux. Wij leveren 

hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van platen, staven, (systeem)profielen en bewerkte 

producten voor de sectoren Transport, Industrie en Composiet. Om op de 24-uurs economie in te 

spelen levert Almet Benelux uit voorraad, klantspecifiek en fabriekspartijen. Wij gaan professioneel, 

servicegericht en onafhankelijk te werk. Ons onderscheidend vermogen zit hem in het geven van 

deskundig advies, het (door)ontwikkelen van de aluminium halffabricaten en het op maat bedienen 

van de (niche) markten. Dit gaat gepaard met een breed servicepakket en goede bereikbaarheid. 

Almet Benelux ontwikkelt continu en daarom zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie: 

Inkoper 

Als kerntaak binnen deze functie geef je invulling aan het inkoopbeleid van Almet Benelux 
teneinde tegen de juiste voorwaarden een optimale hoogte en samenstelling van de 
voorraad te realiseren. 
 
De taken en verantwoordelijkheden 
- Je bent onderdeel van het inkoopteam; 
- Je draagt zorg voor en geeft mede vorm aan het inkoopbeleid; 
- Je draagt zorg voor een optimale selectie van leveranciers; 
- Je beoordeelt periodiek leveranciers volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem; 
- Je zorgt voor een optimale samenstelling en hoogte van de voorraad, rekening houdend met 
kwaliteit, kosten en servicelevels; 
- Je draagt zorg voor duidelijke afspraken met logistiek omtrent binnenkomst, controle, handling en 
opslag van producten; 
- Je draagt zorg voor het onderhouden van communicatie met de verkoopafdelingen omtrent het 
beschikbaarheid, leveranciersselectie, assortiment en klantspecifieke producten; 
- Je draagt ideeën aan om continue de inkoopprocessen te verbeteren. 
 

De functie-eisen 
- Je bent in het bezit van een MBO/HBO-diploma; 
- Als je NEVI 1 en/of 2 hebt afgerond, dan is dat een pré; 
- Je hebt relevante werkervaring opgedaan; 
- Als je ervaring hebt in de metaalverwerkende industrie is dat een pré; 
- Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 
- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk); 
- Je bent secuur, stressbestendig en kan makkelijk schakelen tussen werkzaamheden; 
- Je werkt planmatig en gestructureerd; 
- Je hebt een dienstverlenende instelling. 
 

Werken bij Almet Benelux 
Al sinds 1970 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen. Hierbij 
staat centraal dat onze medewerkers hun creativiteit en passie kunnen delen; evenals successen.  
 

Procedure 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Mail dan direct jouw 
motivatie en cv naar mike.kuttschreuter@almet.nl. 
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