
 

 

 

 

 

SRG International is een internationale en dynamische handelsonderneming die staat als sterke brug 

tussen FMCG-fabrikanten en retailers. Waar het ooit als 1982 begon als een kleine speciaalzaak, 

heeft SRG International zich inmiddels ontwikkeld tot een grootschalige distributie- en merkpartner 

voor 's werelds grootste zoetwaren- en food merken.  

 

Net zo belangrijk als onze relaties met externe partners, is die met onze eigen medewerkers.  

Zij vormen de ware kracht van SRG International, en zorgen dat onze kernwaarden dagelijks tot leven 

komen. Als gewaardeerde medewerker wordt je altijd aangemoedigd om de beste versie van jezelf te 

zijn. Wij zijn een jong en dynamisch team met veel ambitie, passie en hands-on mentaliteit. Zie jij 

jezelf het team van SRG International versterken? 

 

Vanwege uitbreiding in ons team zijn wij op zoek naar een:  

 

Inkoop Assistent / Buying Support (32 uur) 

 

In onze internationale omgeving binnen een snelgroeiende organisatie kom je te werken in en 

enthousiast team. Als Inkoop Assistent ben je de spin in het web in het inkoopproces. Je houdt je 

bezig met het gehele administratieve proces vanaf het moment van aankoop van de goederen tot en 

met de facturatie ervan. Je maakt inkooporders aan, volgt deze op en anticipeert op 

inkoopaanvragen. In deze veelzijdige functie heb je veelvuldig contact met de afdelingen inkoop, 

back-office, commercie, financiële administratie en transport. Je ben analytisch, flexibel, 

stressbestendig, secuur en administratief goed onderlegd en kunt zowel in teamverband als 

zelfstandig goed functioneren.  

 

Dit breng jij mee:  

- Een afgeronde en relevante (administratieve) MBO opleiding;  

- Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;  

- Alle overige talen zijn een pré;  

- Goede beheersing van Excel en overige ICT systemen, ervaring met ERP-systemen is een pré. 

 

Wij bieden:  

- Een afwisselende fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een jong team en 

   in een snelgroeiend bedrijf; 

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien;  

- Markconform salaris;  

- Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling. 

 

Solliciteren?  

Ben jij enthousiast geworden en denk jij dat je het verschil kunt maken?  

Wij kunnen niet wachten om jou te leren kennen!  

Stuur jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie naar 

vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.  

 

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


