NAVETTO ZOEKT

EEN INKOPER

DIE ZO SCHERP IS ALS
DE ZON
Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel

Onze markt staat onder hoogspanning. Letterlijk. Elke dag

van een eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. Bij die

komen er nieuwe mogelijkheden op de markt. Continu

energietransitie helpt Navetto. Met een compleet assortiment zijn

veranderen de wensen van gebruikers. Met jouw markt-

we dé partner voor installateurs in het solarsegment en klimaatinstallaties in de woningbouw. Niet alleen met pv-panelen, maar
ook met omvormers, montagesystemen en meer. In de komende
jaren gaan we meer klimaatproducten toevoegen, zoals warmtepompen en ventilatiesystemen. We zijn ambitieus. We groeien

kennis en visie hou je Navetto op het juiste spoor. Hoe blijven
we concurrenten vóór? Welke producten en systemen
vraagt de markt? Hoe krijgen wij die producten tegen de
juiste prijs bij ons in het magazijn? Daar hebben we
jou als inkoper keihard bij nodig. Je hebt een grote
strategische inbreng en je bent ondertussen ook operationeel

hard. In een markt waarin de concurrentie niet stil zit, kunnen we

goud waard. Dit is een werkgebied dat nog maar aan

nog altijd het verschil maken. Met service, met klantgerichtheid

het begin staat. Hier kun je ondernemen. Zeker bij Navetto,

en met ondernemerschap. En met medewerkers als jij.

met klanten in de hele Benelux en leveranciers wereldwijd.

Hier loopt een inkoper in zonne-energie warm voor:
• Jij zorgt voor goede afspraken met onze leveranciers en gaat
voor de juiste prijs.
• Verkopers en technici hebben aan jou een inspirerende en
stimulerende collega.
• Het is jouw drive om een soepel inkoopproces tot en met de
magazijnlevering op te zetten en te blijven monitoren.
• Het is aan jou om het productenportfolio van Navetto voor de
toekomst mede verder vorm te geven.
• Je deelt je kennis breed in onze organisatie, zodat je collega’s
net zo enthousiast zijn als jij.
Hoe ziet de ideale inkoper eruit?
• Ervaren. Je zit op hbo-niveau (commercieel-technisch) en je
kent de markt voor zonne-energie en technische producten.
• Commercieel. Je ziet overal en altijd kansen en je kunt goed
(inkoop)gesprekken voeren.
• Allround. Je gaat makkelijk met IT-systemen om.
• Klant- en servicegericht. Jij bent het type van ‘underpromise
and overdeliver’. Wij ook.
• Resultaatgericht. Je bent nauwkeurig in je werk en gedisciplineerd in je aanpak.
• Collegiaal. Wat we bij Navetto hebben bereikt, is de prestatie
van iedereen in het team.
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En wat mag je van ons verwachten?
Vrijheid. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Bij een bedrijf
als Navetto krijg je de kans om uit te groeien tot een topper in
je vak. Je gaat aan de slag in een groeiend team dat overloopt
van de ambitie en het enthousiasme. Informeel, slagvaardig en
ondernemend. Oh ja, en voor niets gaat de zon op weten wij
als geen ander. Reken daarom op een stevige beloning in de
vorm van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren of meer informatie?
Stuur je sollicitatie naar eddy@navetto.nl. Wil je eerst meer
weten? Bel 085-7737725 en vraag naar Eddy van Dijk, onze
commercieel manager.

+ 31( 0 ) 8 5 -7 737 725
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