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Kortho heeft plaats voor een  INKOPER (32-40 uur) 

die graag de uitdaging aangaat om tijdig producten (machines en toebehoren, materialen, 
onderdelen en componenten) in te kopen tegen de juiste prijs. 
 
Kortho is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf (waarvan de roots teruggaan 
naar 1926), dat weer het meest dynamische en snelst groeiende codeerbedrijf in Europa aan het 
worden is!  
Kortho ontwikkelt,  fabriceert en verkoopt codeerapparatuur. Dat zijn industriële printers die in 
fabrieken over de hele wereld worden gebruikt om bijvoorbeeld barcodes of andere  markeringen 
aan te brengen op producten. Dit gebeurt in een productielijn of tijdens het verpakkingsproces.  
 
Als inkoper breng je structuur in het inkoopbeleid van Kortho. Je werkt nauw samen met  productie 
en verkoop. In overleg met ‘t  hoofd fabricage en de commercieel manager bepaal je de 
inkoopbehoeften en zorg je ervoor dat de artikelen op tijd en tegen de juiste condities worden 
besteld. Je kent straks dus het verhaal achter elk artikelnummer.  
Naar leveranciers toe ben je een rechtvaardige, doch strenge inkoper. Je bewaakt de kwaliteit en de 
afgesproken condities en laat geen mogelijkheid onbenut om deze te verbeteren.  
 
taken  
 beoordelen van interne bestellingen en plaatsen van inkooporders 
 prijsafspraken maken  
 leveranciers beoordeling  
 bewaken levertijden en kwaliteit  
 mede begeleiden (en verbeteren) van het productieproces van nieuwe producten   
 relatiebeheer leveranciers 
 mede verantwoordelijk voor voorraadbeheer  
 

competenties en opleiding 
 afgeronde MBO opleiding  
 ervaring met ERP-systeem (SAP)  
 cijfermatig inzicht 
 commercieel sterk  
 scherpe onderhandelaar 
 teamspeler 
 pragmatische insteek en een doorpakker 
 goede beheersing Nederlands en Engels 
 affiniteit met het inkopen van technische onderdelen en componenten is een pré 

 
wij bieden: goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals: 29 vakantiedagen  |  premievrij 
pensioen  |   studieregeling  
contact: Info: Joke Wouters (HR)  T: (071)  406 0 461. Motivatie en CV naar: vacatures@kortho.nl.  
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