
 
 
Wij zoeken een: 

Technical Buyer (40 uur) 

Ben jij een gedreven en technisch onderlegde inkoper met uitstekende onderhandelings- en 

communicatievaardigheden en op zoek naar een uitdagende baan in Emmen/Lelystad?  

Functie: 

De Technical Buyer is verantwoordelijk voor de inkoop van mechanische en elektrische onderdelen voor de 

technische apparaten die door AFYS3G worden ontwikkeld en samengesteld. Incidenteel worden ook 

handelsgoederen, productiemiddelen, investeringsgoederen, transport- en facilitaire diensten ingekocht. Ook 

zorgt de Technical Buyer voor de inkoop van andere zaken die dagelijks nodig zijn binnen de organisatie. 

Inkopen worden uitgevoerd conform het geldende inkoopproces, zodat de bestelde goederen en diensten tegen 

afgesproken prijs en kwaliteit tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. 

Wat zijn de verantwoordelijkheden: 

• Opstellen en plaatsen van inkoopopdrachten van project-gerelateerde materialen tegen optimale condities; 
• Voorbereiden en voeren van onderhandelingen met leveranciers over het afsluiten van contracten voor 

levering van mechanische en elektrische onderdelen; 

• Inkopen van componenten op basis van inkoopcapaciteit, voorraad, (jaar)prognoses van klanten en de 

huidige vraag; 

• In stand houden van het ERP systeem (Exact); 

• Opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding met externe leveranciers; 

• Zorgen voor het doorvoeren van procesverbeteringen binnen het inkoopproces.  

Bij diverse projecten van AFYS3G is er sprake van een technisch geavanceerde combinatie van mechanica, 

werktuigbouw, elektrotechniek en elektronica. Bij deze projecten voeg je extra waarde toe door een 

ondersteunende en samenwerkende rol bij de werkvoorbereiding. 

Aanbieding: 

• Een uitdagende en afwisselende baan binnen een leuk team; 
• Werkplek in Lelystad of Emmen; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei; 
• Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Een passend salaris conform CAO klein metaal. 

 
Deze functie vereist: 

• HBO werk- en denkniveau (technische bedrijfskunde / logistiek / procestechniek/);   
• Technisch inzicht, verstand van metalen en metaal bewerkingstechnieken is zeker een pré; 
• Goede onderhandelingsvaardigheden; 
• Ervaring met het werken met ERP/MRP2 pakketten en bij voorkeur met Exact; 
• Analytisch, resultaat- en verbeteringsgericht, zelfstandig; 
• Goede beheersing Nederlands en Engels in woord en geschrift. 

 
 

Over AFYS3G: 

AFYS3G is een jong bedrijf dat sterk is in het ontwikkelen en samenstellen van technische apparaten. AFYS3G 

maakt deel uit van een onafhankelijk familiebedrijf en is gevestigd in Emmen en Lelystad. Bij AFYS3G zetten we 

ons in om laboratoriumprocessen te verbeteren met de door AFYS3G verkochte apparatuur. 

 

Interesse? 

Stuur dan je cv en motivatiebrief naar: AFYS3G t.a.v. Jessica Iske: hr@micronic.com.  

Voor vragen kun je bellen naar: 0320-277073. Meer informatie over AFYS3G vind je op onze website 

https://afys3g.com/.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://afys3g.com/

