
   
 

Wind, daar krijg je energie van! 
Vacature – Hoofd inkoop  

Ben jij resultaatgericht, haal jij plezier uit leidinggeven maar steek je zelf ook graag de hand uit de mouwen? 
Wij zijn op zoek naar een  
 

Hoofd inkoop 
• 40 uur per week 

• Hoogezand 

• Contract van een jaar, met zicht op vast 

Als hoofd inkoop ben je samen met de operationeel inkoper en het magazijn er verantwoordelijk voor dat de 

fabriek nooit stilstaat. Door jouw overzicht, het bewaken van de voortgang en afstemming met de overige 

afdelingen, is de voorraad altijd op orde, grijpt niemand mis en loopt de operatie als een geoliede machine.  

 

In deze rol ben je technische sparringpartner voor in- en externe partners en initieer en ondersteun je bij de 

aanschaf van nieuwe producten. Hierin denk je mee in strategische inkoop overwegingen. Daarnaast ben je 

samen met engineering verantwoordelijk voor de kostprijs en zit jij als onderhandelaar om tafel met 

leveranciers om de beste deals te sluiten. Verder ben je kritisch op de kwaliteit van de geleverde producten 

en schakel je met de leveranciers waar nodig. Je signaleert afwijkingen of expiratie van contracten en 

anticipeert hier tijdig op. Dit doe je natuurlijk samen, je stuurt de operationeel inkoper aan en werkt veel 

samen met het magazijn.  

 

E.A.Z. Wind gaat nu van start-up naar scale-up. Dat wil zeggen dat de systemen en processen voor een deel 

staan, maar dat je ook nog kunt meedenken en meewerken aan het verder bouwen daaraan. Dit betekent 

dat je ook niet bang moet zijn om af en toe met de “poten in de klei” te staan. Het zijn interessante tijden, en 

dat maakt deze job razend interessant.  

 

Werkzaamheden 

- BOM-beheer 

- Sourcing (strategisch, tactisch, claims, contracten etc.) 

- Targets voor inkoop vastleggen en realiseren 

- Onderhandelen met leveranciers  

- Bijdragen aan productinnovatie 

- Afkeursituaties afhandelen 

- Aanspreekpartner voor collega’s en externen  

- Leidinggeven aan operationeel inkoper 

 

Profiel 

- Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een technische en/of 

bedrijfskundige richting 

- Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B  

- Je hebt goede kennis van MS Office, ervaring met ERP-systemen is een pré 



 
  
 

- Je hebt gevoel voor kwaliteitseisen  

- Je bent communicatief vaardig en kunt goed onderhandelen 

- Je spreekt Nederlands en Engels in woord en geschrift, Duits is een pré 

- Je bent zelfstandig en resultaatgericht 

Over E.A.Z. Wind  

Met een team van 50 collega’s maken wij veel boerenbedrijven in Nederland en België zelfvoorzienend in 
energie. ‘Wind in de winter, zon in de zomer’ het is de perfecte combinatie voor boeren die het hele jaar 
stroom nodig hebben. Het maken van de windmolens vraagt precisiewerk van onze vakmannen en -vrouwen 
in onze fabriek. Daarnaast staan we met onze laarzen in de klei om de windmolens te plaatsen. ‘No-
nonsense’ en ‘boerenverstand’ is wat ons kenmerkt. We werken hard en staan voor wat we beloven. Onze 
missie is om alle boerenbedrijven zelfvoorzienend te maken in stroom.  
 

Wat bieden wij jou? 
• Een tijdelijk contract met zicht op vast 

• Een marktconform salaris   

• Een organisatie met een no-nonsense uitstraling 

• Een leuke verantwoordelijke functie  
 

Solliciteren 

Herken jij je in bovenstaand profiel? We zijn erg benieuwd naar je! Stuur je CV + motivatie naar 

yara@eazwind.com. Reageren kan tot en met 25-04-2022. Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Yara Jager:  

 

T: 06 23 34 90 39 

E: yara@eazwind.com  

 

 

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