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Vacature medewerker binnendienst EDS 
Door groei zijn wij per direct op zoek naar jou! We zoeken een collega binnendienst ter 
ondersteuning van ons inkoop en verkoop team. Zin in een nieuwe uitdaging? Lees dan snel 
verder! 
 

1 Wie zijn wij? 
EDS Mechanical Solutions is een sterk groeiend bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
leveren van mechanische componenten waarbij gieten en smeden onze specialiteit is. Together 
we reduce costs is onze propositie en 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. Kom je ons team versterken op ons ruime 
kantoor in Amsterdam, dichtbij station Duivendrecht? 
 

2 Wat is je nieuwe functie?  
Als medewerker binnendienst inkoop/verkoop heb je een belangrijke functie waarbij de nadruk 
ligt op administratieve taken. Je vormt de schakel tussen je collega’s – op kantoor en in de 
buitendienst -, leveranciers en de klant en bent aanspreekpunt. 
 

3 Wat zijn jouw werkzaamheden? 
Geen dag is hetzelfde als spin in het web! 

• Je regelt de administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject zowel aan de 
inkoop- en verkoopzijde 

• Je controleert de aanbiedingen en je hebt contact hierover met leveranciers 
• Je maakt inkooporders aan en je controleert de inkoopprijzen 
• Je monitort de levertijden 
• Je verwerkt administratief de binnenkomende en uitgaande goederen en producten 
 

4 Wie ben jij? 
Efficiënt en effectief werken is je tweede natuur, net als klanten goed te woord staan. Je hebt 
uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. Je bent behendig met 
computers en systemen en je hebt een cijfermatig inzicht. Tevens horen we graag welke 
kwaliteiten jij nog meer hebt zodat we die kunnen inzetten! 
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5 Wat bieden wij?  
• Salaris vanaf EUR2.600,- afhankelijk van kennis en ervaring 
• Een premievrij pensioen 
• Winstdeling 
• Minimaal 25 vakantiedagen 
• Maandelijks 8% vakantiegeld 
• Volop groei- en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Reiskostenvergoeding 
• Leuke personeelsuitjes en gezellige borrels  

 
Uitgedaagd? Stuur je CV en korte motivatie naar martine.thuis@edsinnovation.com en dan 
hopen we jou binnenkort te ontmoeten. 
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