
   
 
 
Saint-Gobain PAM Nederland B.V. maakt deel uit van het internationaal actieve Saint-Gobain concern. We bieden een 
prettige, internationale werkomgeving, met enthousiaste collega’s en prima arbeidsvoorwaarden. 
 
Saint-Gobain Nederland is in 2019 wederom uitgeroepen tot Top Employer. Dit betekent dat Saint-Gobain Nederland 
uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie. 
 

 
 

Saint-Gobain PAM Nederland B.V  is de partner in de drinkwatersector voor distributie- en transportleidingen; in de 
afvalwatersector voor persleidingen en rioolgemalen. In de industrie leveren we brandblus- en koelleidingen. 
Vanuit ons magazijn in Almere leveren we opdrachten voor de Nederlandse markt en internationale Saint-Gobain PAM 
vestigingen. Onze servicegerichte organisatie biedt praktische en technische ondersteuning bij projecten. We 
adviseren op het gebied van techniek en aanleg van leidingen. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste   
 

Inkoop / Supply Chain Coordinator m/v 
 
Functie inhoud 
In deze functie ben je de spin-in-het-web op het gebied van operationele inkoop, leverancierscontact en optimaal 
voorraadbeheer.  

- Je bent spil tussen de verkoopafdeling en onze leveranciers 
- Je beoordeelt de actuele behoefte aan producten en zorgt voor de afroep van deze goederen conform 

planning 
- Je koopt binnen het bestaande leveranciersnetwerk producten en diensten  
- Je zorgt voor tijdige orderbevestigingen van de leveranciers en controle hiervan 
- Je reclameert bij leveranciers in geval van afwijkingen  
- Je zoekt naar alternatieven bij niet tijdige levering van producten 
- Je organiseert de binnenkomende goederenstroom tot in detail, afgestemd op de wensen van onze klanten  

 
Je commerciële en communicatieve vaardigheden helpen je om de voorraad- en inkoopprocessen te verbeteren en je 
bent in staat een sterke binding met leveranciers en de (interne) klanten te ontwikkelen.  
 
Het betreft een functie voor 32-38 uur en je standplaats is Almere. 

 
Profiel 
Voor deze functie zijn we op zoek naar gemotiveerde kandidaten  

- Met bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding  
- Met een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschift (Duits of Frans is 

een pré) 
- Met ervaring en kennis van ERP programma’s (bij voorkeur SAP en Navision) en MS Office 

Competenties en vaardigheden:  
- Servicegericht, klantgericht, pro-actief, probleemoplossend vermogen, communicatief vaardig in woord en 

geschrift, onderhandelingsvaardigheden, stressbestendig, productkennis, integriteit, prioriteiten stellen 
 

 
Geboden wordt 
Een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een professionele en internationale onderneming waar ruimte is 
voor vernieuwing en initiatieven.  
 
Interesse? 
Mail dan je gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae vóór 4 oktober 2019 aan Monique Slot (HR Manager Saint-
Gobain PAM Nederland), monique.slot@saint-gobain.com. Wil je eerst meer informatie neem dan per telefoon (06-
53549542) of per mail contact op. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
 


