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

                                       

Aankomend Werkvoorbereider / 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: 
- Na een inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor het aanvragen van 

offertes, het inkopen van handelsonderdelen (zowel mechanisch als 
elektrisch) en een deel van het voorraadbeheer. 

- Op projectbasis zijn er uitbestedingen en inkopen van 
handelsonderdelen, op basis van (voor een deel) vastgesteld budget. 

- Aan de hand van de tekeningen, besteedt u het werk uit bij diverse 
toeleveranciers en bestelt u de handelsonderdelen die voor het project 
nodig zijn. Ook bepaalt u materiaalbehoefte voor de delen die intern 
worden gemaakt. 

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

- Inkooporders registreren in het ERP systeem en later het 
administratief verwerken van binnengekomen goederen. 

- Aanvragen van offertes en het voeren van prijsonderhandelingen bij 
leveranciers.  

 

ETF vraagt: 
-  Een afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde (of gelijkwaardig) 
-  Enkele jaren ervaring in een gelijkwaardige omgeving is een pré. 
 

 
- In staat technische tekeningen (2D en/of 3D) te lezen en  
 te vertalen naar materiaal- behoefte/invullen uitbesteding. 
- 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 dat up-to-date is in zowel  
   kennis als in toepassing van technieken. 
-  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. de heer T.S. Hendrikx, hr@etf.nl.                                                                                                                                                                           
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


