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Functiecontext 
De functie is actief in een onderneming in de interieurbouw of meubelindustrie. De inkoopmedewerker ondersteunt de 

inkoopafdeling. 

Voor alle medewerkers binnen de branche is het volgende van belang: respecteren en naleven van 

bedrijfsvoorschriften, o.a. op het gebied van veiligheid en milieu. 

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan hoofd afdeling (bijv. bedrijfsleider of hoofd bedrijfsbureau) 

Geeft leiding aan niet van toepassing 

 

Functiedoel 
Bestellen van goederen en/of diensten conform bestelprocedures. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Bestellingen - controleren en completeren van bestellingen  

- bepalen van bestelhoeveelheden/specificaties conform 

richtlijnen 

- bestellen/afroepen van artikelen of diensten bij voorge-

selecteerde leveranciers door (telefonisch en/of 

digitaal) plaatsen van order(s) 

- informeren naar levertijden of i.o.m. leiding/internen 

zoeken naar alternatieven 

- tijdig beschikbare goede-

ren en/of diensten 

- aansluiting van goederen 

op behoefte of wensen 

Administratie - administreren van orders en aanvragen 

- controleren van orderbevestigingen en facturen, signa-

leren en corrigeren van problemen (contact met 

leverancier e.d.) 

- actueel houden van inkoopsysteem (prijslijsten, 

assortiment, leveranciers, signaleringen e.d.) 

- leveren van een bijdrage aan verbeteren van de 

inkoop, adviseren over (alternatieve) producten/of 

diensten 

- correcte administratie 

- juiste beoordeling orders 

en facturen 

- tijdig beschikbare inkoop-

informatie 

- kwaliteit van de bijdrage 

Orderbewaking - signaleren van levertijdoverschrijdingen, navraag doen 

of reclameren bij leveranciers 

- onderkennen en oplossen van leveringsproblemen 

- inlichten van de interne organisatie over de voortgang 

van bestellingen 

- controleren van leveringen 

- tijdig signaleren van 

levertijdoverschrijdingen 

en problemen 

- doelmatige oplossingen 

- juiste controle van 

leveringen  

Klachtafhandeling - oplossen van problemen met leveringen (bijv. niet 

voldoen aan specificaties) 

- aannemen en afhandelen van interne klachten 

- afwikkelen van garantieproblemen, claims en 

reclamaties bij leveranciers 

- klanttevredenheid 
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Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Leverancierscontact - contacten onderhouden met leveranciers  

- bezoeken van leveranciers in Nederland 

- assisteren (indien gewenst) van inkoper bij uitvoeren 

van audits t.b.v. leveranciersevaluatie 

- doeltreffendheid van 

tijdsinvesteringen in 

contacten 

- duurzaamheid van 

opgebouwde contacten 

- kwaliteit van audits 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk. 

 

Competentieprofiel 
Het competentieprofiel is vastgesteld door de organisatie. 

Competenties Competentieomschrijving 

Efficiënt werken Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties 

of output te leveren volgens de gestelde eisen. 

Klantgerichtheid Afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van in- en/of externe 

klanten. 

Communicatie 

(mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid) 

Doeltreffend communiceren, met oog voor het niveau van de mensen waarmee 

gecommuniceerd wordt. 

Accuratesse Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor detail en gericht op het voorkomen 

van fouten. 

Samenwerking Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel. 

 


