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Vacature Inkoper bij MFS (Mechanical Field Support) 

 

 

Pak jij graag de regie? Heb jij behoefte aan vrijheid om processen en systemen te verbeteren? Ben jij creatief in 

het vinden van oplossingen? Vind jij een fijne samenwerking met je collega’s belangrijk? Dan zoeken wij jou 

voor de functie van inkoper bij MFS!   

 

Wat houdt je functie in 

Binnen een klein inkoop team, met 3 enthousiaste collega’s, ben je verantwoordelijk voor: 

▪ Het inkopen van materialen, goederen en/of diensten 

▪ Het bewaken van levertijden en het geven van interne terugkoppeling 

▪ Het prioriteren van aanvragen op basis van urgentie en behoefte 

▪ Het relationeel onderhouden, beoordelen en selecteren van leveranciers 

▪ De afhandeling van klachten en schadegevallen 

▪ Het bewaken van de voorraad 

▪ Je rapporteert aan de manager inkoop 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een collega die: 

▪ Proactief en oplossingsgericht is 

▪ Accuraat is met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

▪ Gedreven en zelfstandig gaat voor een optimaal resultaat 

▪ Beschikt over een aantal jaren ervaring in zijn/haar vakgebied 

▪ Minimaal 32 uur per week beschikbaar is 

▪ Affiniteit heeft met techniek 

▪ De Engelse taal beheerst. Andere talen zijn een pré  

▪ Een MBO-4 opleiding  

 

Wat bieden wij 

 MFS biedt jou: 

▪ Een afwisselende functie bij een internationaal en dynamisch opererend bedrijf 

▪ Een enthousiast en toegewijd team van collega's 

▪ Een informele en open sfeer met korte communicatielijnen 

▪ De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen 

▪ Een salaris tussen € 2.400 - € 3.800 (op basis van je kennis en ervaring) 
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Waar ga je werken? 

MFS (Mechanical Field Support BV) is wereldwijd actief in de industriële gasturbine industrie. Wij zijn 

gespecialiseerd in het onderhoud van gasturbines, field- en workshop services, verkoop van onderdelen, site 

management, consultancy en training. Het is onze missie om de winstgevendheid van onze klanten te 

verbeteren, de downtime van een gasturbine te verminderen en de ‘total cost of ownership’ van onze klanten 

te verlagen.  

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Heteren en dat wordt jouw standplaats. Jouw collega’s bij MFS zijn zowel 

beginnend als ervaren. Kijk voor meer informatie op: www.mfsupport.com 

 

Ben jij onze match? 

Stuur dan je CV en motivatie naar Manuela l’Herminez, HR manager: hr@mfsupport.com o.v.v. ‘vacature 

inkoper’. 

Voor vragen over de vacature kun je ook bij Manuela l’Herminez terecht: +31 6 108 90 922. 

 

Acquisitie door werving- en selectie-, detachering- of uitzendbureaus wordt niet op prijs gesteld 

http://www.mfsupport.com/
mailto:hr@mfsupport.com

