
Als Purchaser houd je je bezig met de inkoop voor het bedrijf. Je stelt de inkooporders op en stuurt deze door naar de 
leveranciers. Samen met de Productmanagers vorm je een team, waarin jij de ondersteunende factor bent. De Purchaser  
is de schakel tussen de verschillende afdelingen. In deze functie rapporteer je aan de Manager Productmanagement.

JE HOUDT JE O.A. BEZIG MET: 
 � Het order- en voorraadbeheer van jouw leveranciers;
 � Het invoeren en verwerken van eventuele 

prijswijzigingen en kortingen van leveranciers;
 � Deelname in multifunctionele teams, samen met 

collega’s van Sales, Finance en het Warehouse. Je 
bent de schakel tussen deze afdelingen;

 � Het inkopen van IT gerelateerde producten bij onze 
vendoren; 

 
JE BESCHIKT OVER:
 � Minimaal MBO werk- en denkniveau;
 � Kennis van MS-Office, m.n. Word en Excel;
 � Kennis van SAP; 

 
 
 
 

 

JE BENT:
 � Stressbestendig;
 � Accuraat;
 � Zelfstandig;
 � Leergierig;
 � Creatief;
 � Een doorzetter. 

 
 
 

WIJ BIEDEN JE:
 � Een zelfstandige en uitdagende fulltime baan in een 

leuk team bij een succesvolle onderneming;
 � Goede arbeidsvoorwaarden;
 � Pensioenvoorziening;
 � Een marktconform salaris;
 � Prettige werksfeer in een professioneel, collegiaal en 

gemotiveerd team.

Purchaser 
ALSO Nederland B.V.

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen. 
Met een omzet van € 8,0 miljard is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. Naast de sterke positie op domeinen als 
IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een unieke Cloud Marketplace die volledig in 

eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende IT-markt en 
groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN

E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250


