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

ROM bv is wereldwijd actief 
als specialist in hogedruk- en 
vacuümtechnieken en maakt 
deel uit van de KOKS Group. 
Vanuit onze fabrieken in 
Nederland en Brno in Tsjechië 
produceren en leveren wij 
reinigingsmaterieel voor de 
professionele reinigingsbranche 
en overheidssector. Dat doen 
wij niet alleen aan klanten 
in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten. Onze klanten zitten 
verspreid over heel Europa, 
Azië, Afrika en Amerika. Naast 
onze vestigingen in Nederland 
en Tsjechië werkt ROM met 
een netwerk van ruim 50 
gespecialiseerde partners in 
meer dan 35 landen. 

Meer weten?
Bekijk de vacature online  
of neem contact op met  
Ben de Jong (Bedrijfsleider), 
tel. 0342 49 04 17

Solliciteren? 
Stuur je sollicitatie 
met cv naar Lidy van 
Amerongen:  
l.amerongen.pz@rombv.com

Snel en eenvoudig solliciteren? 
Stuur een WhatsApp bericht 
voorzien van een korte motivatie 
en LinkedIn profiel naar  
06 255 409 00

www.rombv.com

Inkoper / Procurement 
specialist   Barneveld     40 uur     HBO     m/v 
 
Is onderhandelen jouw tweede natuur? Als inkoper / procurement 
specialist zorg je voor het verkrijgen van de beste deals voor ROM. 
Daarnaast zorg je als hoofd van de afdeling inkoop en logistiek samen 
met 4 medewerkers voor een optimaal proces van de inkomende 
goederenstroom tot aan het moment dat de goederen in productie 
worden genomen. Steeds meer klanten in Europa, Azië, Afrika en Amerika 
kiezen al voor ROM. Help jij mee onze groeiambities te realiseren? 

Het ene moment plaats je inkoopopdrachten en ben je bezig met 
materiaalbehoefteplanning, voorraadbeheer en transport. Het andere 
moment ontvang je leveranciers en sluit je overeenkomsten af. Ook ga je ons 
inkoopbeleid professionaliseren. Denk aan het verder uitrollen van projecten, 
zoals voorraadbeheer met barcode scanners en een logistiek plan voor onze 
webshops. Met jouw expertise en effectieve werkmethode spot je kansen voor 
verbeteringen en draag je actief bij aan onze missie om onze topproducten 
betaalbaar wereldwijd binnen handbereik te brengen. 

De ideale kandidaat
• Diploma op MBO+/HBO niveau
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Kennis van (inkoop) 

informatiesystemen en -procedures 
• Affiniteit met techniek
• Doortastend, proactief en 

resultaatgericht
• Goede beheersing van Engelse en 

Duitse taal

 

ROM biedt jou
• Een leuke baan in een innovatieve 

internationale omgeving met 
krachtige merken 

• Een familiebedrijf met informele 
werksfeer en hands-on mentaliteit 

• Een prima salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Gezellige personeelsuitjes
• Ruimte voor eigen inbreng 

en diverse opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden


