Help jij ons verder te groeien?
MULTIFIX Group B.V. is een ambitieuze, internationale partner op het gebied van toelevering van
metalen en kunststof onderdelen en assemblage van halffabricaten.
We hebben drie divisies:
- MULTIFIX Assembly is specialist in het samenstellen van mechatronische assemblages.
- MULTIFIX Fasteners levert snel alle denkbare bevestigingsmaterialen en aanverwante producten
- MULTIFIX Specials levert klantspecifieke metaal en kunststof maakdelen
Wij leveren topkwaliteit en bedienen onze klant efficiënt, flexibel en persoonlijk. Kortom: we zijn een
totaalontzorger voor onze klant.
Vanuit onze vestigingen in Bergeijk, Brunssum en Shanghai werken wij in een team van ruim 130
enthousiaste, trotse en professionele collega’s samen aan het ontzorgen van onze klant en aan de
verdere groei van ons bedrijf. Om voorbereid te blijven op de toekomst van MULTIFIX zijn wij op dit
moment op zoek naar een:

ASSISTENT INKOOP
Je ziet het als jouw uitdaging dat onze inkopers feilloos kunnen vertrouwen op de gegevens in de
inkoopadministratie. Je zorgt dat het ERP systeem altijd actueel is. Je controleert orderbevestigingen,
levertijden en facturen vanuit China. Verder regel je de leveringen vanuit China (containerplanning
en (douane)formulieren) en maak je diverse rapportages en overzichten. Je onderhoudt contact met
binnenlandse en buitenlandse leveranciers over levertijden en ondersteunt de inkopers.

Kom jij de inkoopadministratie met en voor ons fixen?
Je hebt een MBO werk- en denkniveau, bent handig in het werken met een computer (ERP, Excel en
Access) en hebt een aanvullende administratieve opleiding. Je beheerst de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal in woord en geschrift en hebt minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent
accuraat, stressbestendig, flexibel en goed in organiseren en plannen. Kortom: jij bent onze
administratieve duizendpoot waar onze inkopers op kunnen bouwen en vertrouwen.
Wij bieden je een uitdagende functie (fulltime) in een informeel en collegiaal team binnen een
ambitieus, hard groeiend en financieel gezond bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden,
ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en een informele sfeer.

Durf jij de uitdaging aan?
Bel voor aanvullende informatie met Edwin van Diessen, Inkoop Manager: 0497-552925.
Je sollicitatie met CV mag je, bij voorkeur per e-mail, richten aan: MULTIFIX Group B.V.
Gertrude van Dulmen, Postbus 93, 5570 AB Bergeijk, E-mail: vacature@multifix.nl

