
 

Vacature medewerker Inkoop & Logistiek (40 u/w) 

 
Identificeer jij jezelf met de play hard, work hard mentaliteit? En ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging met “veel uitdagingen”, lees dan gauw verder! 

 

EDS Mechanical Solutions is een sterkgroeiend bedrijf gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en leveren van mechanische componenten waarbij gieten en smeeden 
onze specialiteit is. Met de meest moderne ontwerp- en validatiesoftware en een 
innovatieve en compromisloze mindset zijn onze ontwerpers in staat om constructies te 
creëren die lichter zijn en minder bewerkingen nodig hebben. Door nauw samen te 
werken met de klant, levert ons betrokken team het meest kostenefficiënte product in 
de supplychain. We team up is één van onze kernwaarden waardoor de lijnen kort zijn. 
Ons ruime kantoor is gevestigd in Amsterdam, dichtbij station Duivendrecht.  

 

Door groei zijn wij per direct op zoek naar een Medewerker Inkoop & Logistiek 

 

Wat ga je doen?  

Als medewerker Inkoop & Logistiek ben je werkzaam op de afdeling inkoop. In deze 
fulltime functie ben je verantwoordelijk voor het administratief verwerken van het inkoop- 
en orderproces. Hier ben je uiteraard niet alleen verantwoordelijk voor, samen met de 
Inkoper zorgen jullie voor een gestroomlijnd logistiek proces en heb je dagelijks contact 
met klanten, leveranciers, vervoerders en collega’s. 

 

De volgende werkzaamheden horen o.a. tot je takenpakket: 

 Aanmaken van producten; 

 Verwerken van offertes; 

 Selecteren van geschikte gieterijen; 

 Controleren van aanbiedingen en contact hierover met leveranciers; 

 Aanmaken van inkooporders; 

 Controle op inkoopprijzen; 

 Uitvoeren van een kwaliteitscontrole op binnenkomende goederen en producten; 

 Ompakken van goederen; 

 Organiseren van transport; 

 Administratief verwerken van binnenkomende en uitgaande goederen en producten; 

 Voorraadbeheer. 

 

 

 



 

Jouw Profiel 

Voor deze functie beschik je over de volgende kwaliteiten: 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

 Je beschikt over tenminste een MBO-4 diploma; 

 Je hebt minimaal 1 à 2 jaar werkervaring bij voorkeur binnen de logistiek of het 

magazijn; 

 Je bent aantoonbaar vaardig met computers en systemen; 

 Je bent klantgericht en communicatief vaardig; 

 Goed in Nederlands en Engels; 

 Goed cijfermatig inzicht; 

 Je beschikt over technisch inzicht. 

 

Wat bieden wij 

Wij bieden jou een stabiele werkplek met een fulltime functie in een fijne no-nonsens 
omgeving. Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Er is ruimte 
om jezelf verder te ontwikkelen met de diverse verantwoordelijkheden die je krijgt. 

 

Contactinformatie 
Wil je graag bij ons komen werken en sluit je profiel aan? Stuur dan vóór 9 juli je 
motivatiebrief en uitgebreide curriculum vitae, t.a.v. Astrid Verburg naar 
HR@edsinnovation.com. Heb je vragen dan kan je altijd bellen naar  of op onze 
website kijken voor meer informatie www.edsinnovation.com  

 

 
  


