
VACATURE YAKINIKU® | BBQ FLAVOUR | ELDURAPI®

OPERATIONEEL INKOPER 

Ben jij een liefhebber van logistiek, inkopen, organiseren, food en is slim werken één van jouw eigenschappen? 
Dan pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een ervaren fulltime inkoper (40 uur). (basis: YAKINIKU Mancave Terneuzen) 
Je gaat werken met de leukste producten die er in de wereld te koop zijn! (vinden wij) Je mag spelen met 
food en vuur. Yakiniku Grill is een snelgroeiend bedrijf waar keramische bbq’s worden verkocht. Vorig jaar 
hebben wij een nieuw product gelanceerd en de gehele kamado lijn geïnnoveerd. Bij YAKINIKU is alles Japans 
geïnspireerd, dat geeft inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. 

Behalve het merk YAKINIKU zijn we ook eigenaar van een aantal andere brands, BBQ Flavour, EldurApi® en een 
private label kant.

Jij triggert ons, wij triggeren jou en samen willen we de beste zijn. Wat ga je doen?

Wij houden van een informele sfeer met een platte organisatie. Jouw werkzaamheden zullen divers zijn.

WAT GA JE DOEN?
Als Operationeel Inkoper krijgt je een gevarieerde functie waarbij je je bezig mag gaan houden met het 
optimaliseren van het totale inkoopproces. Je bouwt aan inkooprelaties met (sleutel)leveranciers. Samen 
met de collega’s van het ontwikkelingsteam zoek je voor technische vraagstukken de beste oplossingen met 
de juiste prijs-/kwaliteitverhouding. Aan de hand van technische tekeningen koop je goederen in volgens de 
vereiste kwaliteiten. Overige werkzaamheden bestaan uit:

• Je onderhandelt met de leveranciers voor de juiste en beste prijs;
• Aan hand van technische tekeningen goederen inkopen volgens de vereiste kwaliteit;
• Offertes aanvragen en deze beoordelen;
• Verwerken van inkooporders in KING. 
• Je bent verantwoordelijk voor de periodieke inventarisatie van de inkoopbehoeften en adviseert en/of  
 implementeert indien nodig nieuwe producten; 

• Je onderhoudt het contact met leveranciers en streeft naar een langdurige en prettige samenwerking met  
 de beste inkooptarieven; 

• Je initieert nieuwe inkoop-strategieën per productcategorie; 
• Je beheert de voorraad en zorgt voor een optimale beschikbaarheid van producten en diensten; 
• Zijn er logistieke afwijkingen of knelpunten in het proces? Jij bent de eerste die dit signaleert en antici- 
 peert hierop; 

• Prijswijzigingen, beschikbaarheid of performance updates? Je zorgt op tijd voor de juiste informatie en  
 deelt deze op tijd met het team en zorgt voor de juiste wijzigingen in het systeem; 

• Je houdt de ontwikkelingen te allen tijde bij en adviseert het management over inkoop trends.

Bekijk ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com | www.bbqflavour.com | www.eldurapi.com



WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
• Je hebt ervaring met het werken met een logistieke en sales afdeling; 
• Je bent gewend om een managementteam te adviseren op het gebied van inkoop strategieën;
• Je hebt een hbo-opleiding afgerond in de richting van inkoopmanagement of commercieel;
• Je kunt zelfstandig werken maar kunt goed schakelen met andere afdelingen;
• Je hebt een hoog analytisch en creatief vermogen;
• Aantoonbare internationale inkoop ervaring (India, Japan, China, Europa).

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op frederic@yakinikugrill.com t.a.v. Frederic Kole

Bekijk ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com | www.bbqflavour.com | www.eldurapi.com


