
 
Inkoper 

 
Wil je een nieuwe koers varen bij een organisatie die jou zelf laat bepalen waarheen? 

 
Grote kans dat een baan als inkoper bij CIV Lauwersoog Technische Dienst jouw dan op het lijf geschreven staat. 
Binnen onze organisatie in de haven van Lauwersoog, nabij natuurgebied, de wadden en de Noordzee, is er 
ruimte ontstaan voor een inkoper met technische kennis die het ook leuk vindt om een stuk administratie en ma-
gazijnbeheer te doen. Kortom, een breed-georiënteerde functie! Lijkt jou dat leuk en denk jij dat jij en jouw kwali-
teiten bij ons tot uiting kunnen komen? Lees dan vooral verder. 
 
Wat ga je doen? 
Je krijgt een afwisselende en veelzijdige functie. Jij bent als inkoper ook verantwoordelijk voor magazijnbeheer en 
een stuk administratie. Je staat dagelijks persoonlijk in contact met klanten, waarbij persoonlijk inhoudt dat je de 
klanten face to face hoort, ziet en spreekt. Gewoon, aan de balie. Een greep uit jouw werkzaamheden: 
 

 Voorraadbeheer 
 Bestelling, inname en uitgifte van goederen 
 Opstellen van calculaties, offertes en nacalculaties 
 Uitvoeren van kleine reparaties en assembleren van hydrauliekslangen 
 Verbetertrajecten initiëren en doorvoeren 

 
Wie zijn wij? 
CIV Lauwersoog Technische Dienst is een nuchtere organisatie die middenin de visserswereld staat. Onze col-
lega’s en klanten zijn betrokken, eerlijke, hardwerkende mensen die jouw inzet op waarde schatten. We hebben 
korte lijnen, wat zich uit in een nauwe samenwerking met onze eigenaar en onze collega’s, maar ook met de 
klant. Je werkt veel zelfstandig in jouw functie, maar werkt ook samen met 4 vaste collega’s en  een aantal flexi-
bele collega’s. We verzorgen met ons team onderhoud, storingen en andere werkzaamheden aan visserijsche-
pen. Wie weet, draag jij hier straks jouw steentje aan bij! 
 
Wat breng je mee? 
Omdat je in deze functie een breed takenpakket hebt als inkoper vragen wij, behalve ervaring met inkoop en ver-
stand van magazijnbeheer, het volgende van jou: 
 

 Technische kennis, bij voorkeur van hydrauliek en aandrijftechniek 
 Een diepgeworteld vissershart is voor ons een pre 
 Minimaal mbo werk- en denkniveau 

 
Beschik jij niet over alle bovenstaande punten? Maar ben jij dé kandidaat voor deze functie en zie jij mogelijkhe-
den om nieuwe kennis in korte tijd toe te eigenen? Ook dan nodigen we jou uit om te solliciteren.  
 
Wat is ons aanbod voor jou? 
CIV Lauwersoog Technische Dienst is een goede en eerlijke werkgever. Wij bieden jou als inkoper een fantasti-
sche werkomgeving, maar dat niet alleen! Je ontvangt maandelijks, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, een 
salaris tussen de € 3.000 en de € 3.500. In februari 2021 ontvang je, als je op 1 februari 2021 al in dienst bent, 
een eenmalige uitkering van € 306 en in maart 2021 ontvang je nog eens een salarisverhoging van 0,93%. Een 
overzicht van jouw arbeidsvoorwaarden: 
 

 € 3.000 tot € 3.500 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek 
 Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband 
 8% vakantiegeld 
 25 vakantiedagen 
 13 adv-dagen (in totaal dus 38 vrije dagen!) 
 Doorgroeimogelijkheden 
 Uitstekende pensioenregeling aangesloten bij PMT 
 Werken op een prachtige locatie 
 Vaste werktijden, van 8.00 uur tot 17.00 uur 

 
Solliciteer nu! 
Kan jij niet wachten om op onze prachtige locatie deze leuke functie als inkoper te gaan vervullen? Dan zien we 
jouw sollicitatie graag tegemoet!  
 
Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar vacature@civ-lauwersoog.nl. Harm Kuipers, onze control-
ler, neemt je sollicitatie in behandeling. Voor vragen over de functie kan je Harm bereiken op 06-86828600. 
 
Deze vacature is gepubliceerd op 4 januari 2021. Reageren kan tot en met 18 januari 2021. 
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