
 
 
 
 
 
 

Passie voor koffie 

Elke dag weer genieten miljoenen mensen van koffie. En wij hebben jouw expertise als 

inkoper nodig, om dit dag in dag uit mogelijk te blijven maken!  

In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste  

 

INKOPER  

32/36 uur 

Als inkoper ben je mede verantwoordelijk voor de operationele en tactische inkoop binnen 

ons bedrijf. Je houdt de markt in de gaten en onderhoudt contacten met onze leveranciers, 

sluit inkoopcontracten af en stelt een goede prijs-kwaliteit verhouding voorop. Daarnaast 

begeleid je het leveringsproces en zorg je voor een juiste administratieve afhandeling. Jij 

wordt onderdeel van het Supply chain team bestaande uit 3 andere collega’s. 

Wat kan je als inkoper verwachten: 

• Analyseren van voorraden en inkoopbehoeften en op basis daarvan goederen en diensten 
inkopen. 

• Onderhouden van contact met leveranciers, voeren van onderhandelingen en plaatsen van 
bestellingen. 

• Bewaken van prijs en kwaliteit. 
• Begeleiden van het leveringsproces van A tot Z en zorgdragen voor een juiste 

administratieve afhandeling. 
• Je rapporteert aan de Inkoop Manager. 

Wie ben jij?  

Onze inkoper heeft een positieve drive, is zelfstandig en neemt voldoende initiatief. Je kunt 

goed organiseren, coördineren en bent communicatief sterk. In een dynamische, 

commerciële omgeving voel jij je thuis. Je bent iedere dag bezig met hoe het beter kan.  

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (Logistiek en/of NEVI); 

• Je hebt minimaal drie jaar vakgerichte werkervaring; 

• Je hebt affiniteit met de producten uit onze branche; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in 
woord en geschrift. 

• Kennis en ervaring met software/ERP-programma’s, Infor LN, Slim4  is een grote 
pré.  

Wat kun je van ons verwachten? 

• Je kan meedenken binnen en buiten je werkgebied/specialisme; 

• Je wordt uitgedaagd; 

• Je krijgt alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling; 



• We bieden de typische Achterhoekse mentaliteit; 

• Onbeperkte geur en smaak van koffie; 

• 25 vakantiedagen en 13 adv dagen bij een fulltime dienstverband; 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je rol in te vullen; 

• Volop mogelijkheid voor het volgen van cursussen en opleidingen. 

Ben jij die gedreven inkoper die graag de touwtjes in handen heeft, toe is aan een volgende 

stap in jouw carrière? Solliciteer dan op deze uitdagende vacature bij ETNA Coffee 

Technologies in Doetinchem, via hrm@etna-ct.com of neem contact op met Anne 

Sprenkelder voor vragen.   

Over ETNA 

ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert koffiemachines en verkoopt deze aan 

dealers wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen de service. Of het nu 

verse bonen of instant producten zijn, onze koffiemachines zetten er een heerlijke kop koffie, 

cappuccino of chocolade van. Dat is onze passie. En dat mag iedereen proeven!  

Ontwikkeld en geproduceerd in de Achterhoek 

ETNA is gevestigd in Doetinchem. Hier ontwikkelen en produceren wij alle machines. Dit 

betekent dat de kwaliteit gewaarborgd is met 100% Nederlandse kwaliteit en vakmanschap. 

Onze passie leidt ertoe dat wij steeds op zoek zijn naar de beste technologieën, materialen en 

machines voor de perfecte kop koffie. Onze ervaring met koffietechnologieën zetten wij in om de 

ingrediënten van onze dealers optimaal tot hun recht te laten komen. 

Via onze dealers vinden de koffiemachines hun weg naar de eindgebruikers in kantoren, 

industrie, horecalocaties e.d. In de afgelopen 25 jaar hebben wij een productportfolio 

opgebouwd met koffiemachines die gebruik maken van diverse zettechnologieën. Door onze 

expertise zal onze klant geen dag zonder koffie zitten. 

 


