
........................................................   

 

 

 

 

 

 

 

       

 ETF zoekt voor de afdeling Inkoop een (m/v) 

                                       

Inkoper 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                
een gezonde, moderne, groeiende, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en  ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

 
 
 
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

De functie: 
- U bent verantwoordelijk voor het projectmatig aanvragen van offertes 

en het inkopen van maakdelen (draaien, frezen, plaatwerk) en 
handelsonderdelen (zowel mechanisch als elektrisch). 

- Aan de hand van 3D files en tekeningen bepaalt U welke leveranciers 
zowel qua prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid het meest geschikt 
zijn. 

- Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het aanhouden van de 
projectplanning en bewaking van de levertijden. 

- U registreert de inkooporders in het ERP systeem en verzorgt het 
administratief verwerken van binnengekomen goederen. 

 
 

ETF vraagt: 
- Een afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde (of gelijkwaardig) 
- Enkele jaren ervaring in een gelijkwaardige functie en omgeving. 
- In staat technische tekeningen (2D en/of 3D) te lezen en  
 te vertalen naar de keuze voor geschikte leveranciers. 
- Beheersing van de Engelse en Duitse taal. 
 

 
- Goede computervaardigheden (Office en ERP systemen) 
- Communicatieve vaardigheden en in staat een onderhandeling te 

voeren met leveranciers. 
- Nauwkeurig en geordend kunnen werken. 
- Stressbestendig en prioriteiten kunnen stellen. 
-  Woonachtig in de regio of bereid zich op reisafstand te vestigen. 
 
 

ETF biedt: 
-  Een verantwoordelijke en zelfstandige baan in een internationaal 
   opererend, veelzijdig en energiek bedrijf. 
-  Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. 
-  Een informele werksfeer met het accent op teamverband en  
   collegialiteit. 
-  Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden. 

 

Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto aan ETF Machinefabriek B.V.                                                   
t.a.v.mevrouw Elianne Brouwers, hr@etf.nl.                                                                                                                                                                           
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


