
                                                                                                                        
 

 

 

Inkoper 

 

Functieomschrijving 

Trind Cosmetics is een internationaal cosmeticabedrijf dat in 40 landen haar producten distribueert. 

In menig Europees land is Trind marktleider op het gebied van hand- en nagelverzorging. Trind 

onderscheidt zich door de zelf ontwikkelde hoogwaardige producten. 

 

De producten van Trind worden verkocht in de mooiste parfumerieën en Day Spa’s wereldwijd. 

Vanuit ons hoofdkantoor in Amersfoort werken wij dagelijks aan de productie van deze kwalitatief 

hoogwaardige consumenten producten. In Nederland is Trind ook distributeur van twee make-up 

merken.  

 

Als inkoper ben je verantwoordelijk voor het inkoop- en logistieke proces. Onze leveranciers 

bevinden zich hoofdzakelijk in Europa.   

 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een Inkoper met technische affiniteit, je 

bent zowel denker als doener.  

 

Taken 

• Inkopen van producten, componenten 

• Maken, vastleggen en bewaken van prijsafspraken 

• Opvolgen van inkooporders 

• Bepalen van optimum tussen prijs, kwaliteit en bestelgrootte 

• Afstemmen logistiek proces op bovenstaand optimum 

• Uitvoeren van kwaliteitscontroles 

• Beoordelen van technische tekeningen, toleranties etc 

• Bijhouden van artikelbestand 

• Optimaliseren logistieke proces in ERP pakket 

• Sourcen naar nieuwe producten, wereldwijd 

 

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties 

• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding (dit is een minimale eis!) 

• Je hebt bij voorkeur een inkoopopleiding doorlopen bij InkoopAcademie of Nevi 

• Je kunt goed communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, bent klantgericht en proactief  

• Je bent overtuigend en resultaatgericht 

• Je werkt graag samen en bent leergierig  

• Cijfermatig en analytisch sterk 

• Beheersing van programma’s Microsoft Office pakket 

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (alle communicatie gaat in het 

Engels) 



                                                                                                                        
 

 

Dienstverband/Industrie 

Soort dienstverband: Voltijd, minimaal 4 dagen per week 

 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? 

Dan komen wij graag in contact met je. Mail vandaag nog jouw motivatie + CV naar pz@trind.com 

t.a.v. dhr. D. Goes. Meer informatie? Zie www.trind.com. 

mailto:pz@trind.com
http://www.trind.com/

