
Altijd al willen weten hoe prachtige 

schepen tot stand komen? 
 
 

ZELFSTANDIGE  INKOPER 

GEZOCHT 

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Operationeel Inkoper. Zou je graag 

je inkoopvaardigheden en productkennis verder willen ontwikkelen binnen de Maritieme sector, dan zijn 

wij op zoek naar jou!   

 

Functie 
Schepen bouwen, dat doen we bij Scheepswerf De Hoop Lobith. Dit doen we 100% in eigen huis, dus ook 

de inkoop van alle onderdelen. Als Inkoper heb je een operationele rol waarin je zelfstandig aan de slag 

gaat en waarbij je onze Senior Inkoper ondersteunt. 

Je wordt enthousiast van het afsluiten en beheren van contracten en leveranciers. De binnenkomende 

inkoopvraag zet jij om naar een offerte-aanvraag om uiteindelijk tot een contract te komen. 

Inkooptrajecten voer je correct uit, we verwachten dat je kennis hebt van de geldende wet- en regelgeving.  

Verder maak je maandelijks inzichtelijk wat de toegevoegde waarde is voor de organisatie, bijvoorbeeld 

door risicobeperking of gunstige prijs- kwaliteitsverhoudingen. Daarnaast beheer je onze bestaande 

contracten. Het opstellen van diverse (maand) rapportages behoort ook tot jouw takenpakket.  

Vanuit jouw rol verwachten we van jou dat je verder kijkt en op passende wijze jouw kennis en ervaring 

overbrengt op je collega's.  

Wat vragen wij Wat bieden wij 
 HBO werk- en denkniveau met een opleiding in 

bijvoorbeeld technische bedrijfskunde 
aangevuld met Nevi 1 of Nevi 2, of bereid zijn 
deze opleiding te volgen. 

 Je beschikt over goede commerciële en 
communicatieve vaardigheden. 

 Je bent daadkrachtig en kunt goed 
onderhandelen en overtuigen 

 Ervaring en affiniteit met IT/ ERP applicaties  

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal. Duitse taal is een pre. 

 Bij stressvolle situaties weet jij de rust te 
bewaren en weet jij de juiste prioriteiten te 
stellen. 

 Je hebt een hands-on mentaliteit en een pro-
actieve houding. Je wacht niet af maar pakt de 
dingen direct aan 
 

 Een zelfstandige baan in een dynamische, 
internationale werkomgeving 
 

 Persoonlijke ontwikkeling en ruime 
doorgroeimogelijkheden 
 

 Mogelijkheid om bij te dragen aan verdere 
professionalisering van de (inkoop) organisatie 
 

 Hierbij horen een goed salaris en prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 
winstdelingsregeling en 13 ATV dagen 

 



Waar ga je werken 
Shipyard De Hoop is een succesvolle Nederlandse bouwer van zowel zeegaande- als rivierschepen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Tolkamer-Gelderland, waar we de laatste jaren zijn gegroeid naar 200 

medewerkers en een jaarlijkse omzet van ca. 100 miljoen Euro realiseren.  

Van sleepboot tot zeewaardig cruiseschip, wij bedienen uiteenlopende klanten over de hele wereld. Wij 

hebben een goede naam opgebouwd en onderscheiden ons in de markt door alles in eigen beheer te doen: 

zowel het ontwerp, de bouw van het schip en de inrichting. Shipyard De Hoop staan voor kwaliteit, 

flexibiliteit en snelle doorlooptijden.  

Solliciteren 
Hebben we je interesse gewekt en wil je solliciteren, mail dan je sollicitatie met curriculum vitae en een 

duidelijke motivatie naar career@dehoop.net. 

 

 

 

 


