
                                                     

 

                  
 

 

Vacature Inkoper (32-40 uur) 

Difrax staat voor ‘A Little Help’. Dat doen we met onze S-flessen, fopspenen en andere producten die Difrax in het 
assortiment heeft. We ontwikkelen al deze mooie producten zelf en laten ze vervolgens produceren in het Verre 
Oosten.  Als inkoper bij Difrax ben je verantwoordelijk voor optimalisatie van deze goederenstroom en het 
voorraadbeheer. Alhoewel inkoop natuurlijk best cijfermatig is ingestoken willen we graag dat je meepraat over 
nieuwe collectie kleuren, ontwerpen en eigenlijk alles wat er in de organisatie gebeurt. Dat vinden we leuk! 
We zoeken een rekenwonder die ook nog de relatie kan onderhouden met onze fabrieken. Onze band met de 
fabrieken is hecht omdat we vaak al jaren samenwerken. Het is dan ook fijn als je het leuk vindt om ook op een 
persoonlijke manier de relatie vorm te geven! 
 
Onderhandelen zit in je bloed. Zowel met bestaande als met nieuwe leveranciers ga je het gesprek aan over 
leveringsvoorwaarden, condities en transport(kosten). Samen met het team ben je verantwoordelijk voor -en altijd op 
zoek naar verbeteringen van- het inkoopproces. 
 
Ons magazijn willen we niet vol, maar ook zeker niet leeg zien! Je kent de uitdaging, je kent het creatieve proces en 
weet hoe verschepingen werken. Fijn als je processen en leadtimes weet te versnellen, en weet hoe je kosten kunt 
besparen. Lijkt het je leuk om daar een belangrijke schakel in te kunnen zijn?  
 

 
 

Een greep uit de belangrijkste taken van deze leuke functie 

• Dagelijks contact met onze producenten in Azië. Indien nodig bezoek je ze persoonlijk of je gaat op zoek 
naar nieuwe leveranciers 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de goederenstroom en het voorraadbeheer. Daar hoort bijvoorbeeld 
ook de jaarlijkse telling van de magazijnvoorraad bij 

• Zorg dragen voor een juiste forecast, het plaatsen van orders en bewaken van levertijden bij onze 
fabrieken. Controle en inboeken binnenkomende orders 

• Verantwoordelijk voor juiste informatie in Navision en GS1  

• Op zoek gaan naar leuke, nieuwe producten die ons assortiment verrijken en terugkomen met een 
uitonderhandeld voorstel 

• Proces van nieuwe kleuren en verpakkingen richting leverancier begeleiden. Uitleveren stylesheets en 
verpakkingen aan fabrieken 

• Verantwoordelijk voor juistheid van informatie op verpakkingen (symbolen, dikte karton, verplichte tekst, 
artikelnummers, EAN-code, CNK-code, PZN-nummer) 

• Beheer verschepingspapieren, douaneformaliteiten en het verwerken van voorraad gegevens 

• Medeverantwoordelijk voor het intern testen van nieuwe en bestaande 
producten, en producten in ontwikkelingsfase. 
 

 

 



                                                     

 

Wat vragen wij van jou? 

• Een commerciële of logistieke hbo-opleiding 

• Bij voorkeur 4 jaar ervaring als inkoper in een internationale organisatie 

• Kennis van kwaliteitscontroles en procedures  

• Vaardig met Microsoft Office, GS1 en Navision. 

• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

• Woonachtig in een straal van maximaal 40 km van Bilthoven  
 

Wat bieden wij?  
 
Een afwisselende job op een leuke afdeling in een mooi bedrijf.  
Wil jij samen met ons verder bouwen aan een wereldmerk en wil je werken in een enthousiast, gemotiveerd team? 
Dan bieden wij jou een interessante, veelzijdige functie met volop kansen voor je persoonlijke en professionele 
ontwikkeling.  
 
Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen de €40.000 en €50.000 p/j) en bijbehorende 
secundaire arbeidsvoorwaarden vinden wij vanzelfsprekend! 
 

Je bent razend enthousiast over deze functie, en nu?  
 
Lijkt het je wat om bij ons in het team te werken met veel verantwoordelijkheid? Dan is dit je kans! We werken met 
veel vrouwen in het bedrijf maar geloven enorm in diversiteit! Dus mannen zijn ook zeker uitgenodigd om te 
solliciteren! Je kunt je motivatie en CV  sturen naar: maryvonne@difrax.com o.v.v. “Vacature Inkoper”. 

 
Difrax 
Difrax is het Nederlandse A-merk in babyproducten en is marktleider in babyflessen en fopspenen. Met innovatieve en 
eigentijdse producten wil Difrax het leven van baby’s, peuters en ouders zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk 
maken. Difrax staat voor Care en Happy Growth! Difrax heeft de ambitie om haar positie internationaal uit te breiden. 
Dat doen we met een klein, hecht team van ongeveer 25 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: Wij zijn persoonlijk en 
hartelijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! 

https://www.youtube.com/watch?v=mihaqW8uA1s 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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