
 

 

 

 

Administratief medewerker inkoop  
Inkoop / Lisse / 32 uur /  

 

Ben jij die proactieve administratief medewerker die een bijdrage gaat leveren aan een effectieve 

en efficiënte ondersteuning van de inkoopafdeling?  

 

De afdeling Inkoop  richt zich op het realiseren van bestellingen van bed- en badtextiel. Je bent 

verantwoordelijk voor het up-to-date houden van gegevens in de systemen. 

 

Wat ga je doen? 

 

 Je creëert inkooporders en deelt deze met onze overzeese collega’s,   

 Je controleert en verwerkt levertijden na ontvangst van de leveranciers bevestigingen,   

 Je rapporteert afwijkende levertijden bij de Supply Chain planner en/of Demand planner,  

 Je creëert transportaanleveringen en controleert tarieven aan de hand van de factuur,  

 Je actualiseert leveranciersgegevens in het systeem en houdt inkoopcondities actueel. 

 

Je profiel 

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die aan het volgende profiel voldoet: 

 Je hebt MBO+ werk en denkniveau, HBO niveau is een pré 

 Je vind het een uitdaging om je te blijven ontwikkelen en staat open voor 

doorgroeimogelijkheden. 

 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

 Je kunt zowel goed zelfstandig werken als in een team.  

 Je bent proactief ingesteld, nieuwsgierig, leergierig, stressbestendig. 

 Je hebt een goede beheersing van Microsoft Office Excel 

 Ervaring met SAP is een pré 

 

Wat wij bieden 

 Een passend salaris voor de functie Administratief medewerker Inkoop  

 Reiskostenvergoeding  

 Doorgroeimogelijkheden bij dit groeibedrijf  

 Uitdagende functie  

 Personeelskorting op al onze artikelen  

 Donderdagborrels  

 

Bij ons heerst een fijne werksfeer. Wij bieden een goed salaris, studiebijdragen en andere passende 

secundaire arbeidsvoorwaarden, op basis van de CAO MITT. 

 

 

De organisatie 

Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel. Wij voeren daarbij bekende  

consumentenmerken zoals o.a. Beddinghouse, Pip Studio, Rivièra Maison en VT Wonen. Bedding 

House is een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar actief is in de slaapbranche. 

 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan:  

Afdeling HR, e-mail: solliciteren@beddinghouse.com, Vennestraat8, 2161 LE Lisse. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


