
                          Vacature omschrijving    

 

Westfalen Medical BV, gevestigd in Deventer, is een begrip waar het gaat om medicinale gassen 

en daaraan gerelateerde apparatuur. Het bedrijf maakt deel uit van het internationale Westfalen 

concern, met de hoofdvestiging in Duitsland. Westfalen Medical behoort tot een selecte groep 

van leveranciers die zuurstof als medicament mogen leveren en heeft contracten met alle 

zorgverzekeraars in Nederland. De organisatie voorziet dagelijks ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen en ambulancediensten in hun behoefte aan medicinale gassen en apparatuur. 

Daarnaast voorziet zij patiënten in hun thuissituatie van zuurstoftherapie en is daarin marktleider. 

Westfalen Medical stelt de patiënt centraal in alles wat zij doet met een team van 

accountmanagers, gespecialiseerde service medewerkers en een customer service center. 

Westfalen Medical heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en heeft een stevige 

ambitie om deze groei voort te zetten. Door onder andere deze groei zijn wij op zoek naar een  

 

Medewerker Operationele Inkoop & Facilitair 

40 uur 

 

De verantwoordelijkheid in deze functie ligt bij het bestelproces en het huisvestingsplan. Je 

maakt inkooporders aan en bewaakt de levertijd van deze orders. Voor alle B leveranciers ben je 

het aanspreekpunt en voor alle facilitaire activiteiten van Westfalen Medical BV. Je taken bestaan 

uit het uitvoeren, bewaken en evalueren van gemaakte afspraken met leveranciers, het uitvoeren 

van contractmanagement, het beheren van het artikelbestand, het uitvoeren van periodieke 

leveranciersbeoordelingen en het optimaliseren van de bestelfrequentie van apparatuur en 

producten.  In samenwerking met het Management en de afdeling Finance stel je 

inkoopbudgetten op en monitort deze. Daarnaast werk je samen met de afdelingen Logistiek, 

Techniek en Sales.  

Je vervangt je collega tijdens afwezigheid of biedt bij drukte ondersteuning. Je draagt bij aan de 

kwaliteit van de afdeling door secuur en als een team te werken. Daarnaast draag je bij aan 

Westfalen Medical brede projecten.   

 

Gevraagd wordt een inkoop medewerker met organisatiesensitiviteit. Je hebt overtuigingskracht, 

je kunt goed plannen en organiseren en je bent analytisch en accuraat. Jouw profiel: 

 Minimaal twee jaar werkervaring bij voorkeur in de zorgsector 

 Minimaal een afgeronde MBO- opleiding aangevuld met NEVI 1 of een vergelijkbare 

opleiding 

 Ervaring met SAP 

 Projectmatig werken (vb. Prince II) 
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� Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal. Minimaal goede basiskennis van 

de Engelse taal. Bereid om je talen verder te ontwikkelen 

� Fulltime beschikbaar 

 

Westfalen biedt een functie binnen een internationaal familiebedrijf met commerciële en 

maatschappelijke impact binnen een complexe, dynamische markt. Een organisatie waar ca. 80 

medewerkers oprechte zorg laten zien voor patiënten die medicinale gassen en bijbehorende 

producten gebruiken. Een organisatie met een informele en open bedrijfscultuur. Naast 

marktconforme arbeidsvoorwaarden en een gedegen inwerkperiode, kansen voor verdere 

professionele ontwikkeling. 

 

Interesse? Solliciteer dan door naar HRMedical@westfalen.com je brief en cv te sturen. Voor 

meer informatie neem je contact op met Bert Hukema, b.hukema@westfalen.com. De 

sluitingsdatum voor deze vacature is 30 april 2018. Zie ook www.westfalenmedical.com 
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