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OVER ONS 

PLIXXENT biedt innovatieve technologieën op basis van polyurethaan. Als specialist voor 

standaardoplossingen en op maat gemaakte systemen, begeleiden wij onze klanten door de gehele 

waardeketen – van het eerste consult tot en met de aftersales ondersteuning. Diepgaande knowhow bij 

de ontwikkeling, productie en verwerking van polyurethaan, flexibiliteit bij de inkoop van grondstoffen en 

een Europees team met tientallen jaren ervaring maken ons tot een betrouwbare hoogwaardige partner 

en een aantrekkelijke werkgever met een breed scala aan carrièremogelijkheden.  

 

De PLIXXENT Groep – opgericht in 2019 vanuit de systeemhuisafdeling van Covestro – bevindt zich 

momenteel in de opstartfase. Samen met een zeer gemotiveerd team van ongeveer 250 medewerkers 

op locaties in Duitsland, Denemarken, Italië, Spanje en Nederland werken we op een hoog niveau.  

 

Op de PLIXXENT locatie in Foxhol is de afdeling Supply Chain Management op zoek naar een ervaren 

zelfstandige Tactisch Inkoper NPR (Non Product Related en Technisch).   

 

 

JOUW NIEUWE UITDAGING 

De afdeling Supply Chain Management bestaat uit de afdelingen Order Management, Inkoop en 

Planning. Als Tactisch Inkoper NPR werk je nauw samen met  de operationeel inkoper  en vervangen 

jullie elkaar bij afwezigheid. Omdat dit een nieuwe functie is, zijn onderstaande zaken indicatief:  

 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:  
▪ Het uitvoeren en professionaliseren van de locale inkoopstrategie, daarbij zelfstandig initïeren van 

kostenbesparingen en/of procesverbeteringen; 
▪ Je bent verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en leveranciers-management van niet-product-

gerelateerde uitgaven. Dat wil zeggen non-product related, waaronder technische equipment in 
samenwerking met de afdeling engineering; 

▪ Je zorgt voor een efficiënte en effectieve leveranciersanalyse; 
▪ Je bent verantwoordelijk voor het contractbeheer en uitvoering; maar bewaakt ook de voortgang in 

Capex/Projecten; 
▪ Je analyseert en rapporteert over de (te ontwikkelen) KPI’s;  
▪ Je voert controle uit op de ontvangen bestellingen en waar nodig los je fouten op met de leverancier;  
▪ Je bent dagelijks bezig om gegevens en trends te verzamelen, te analyseren en samen te vatten 

t.b.v. inkoopplanning en controle; natuurlijk zorg je voor een nette complete administratie en archief;  
▪ Je draagt bij aan de algemene doelstellingen van PLIXXENT. 
 

 

WAT NEEM JE MEE  

▪ Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een afgeronde NEVI 2 
opleiding;  

▪ Je beschikt over drie tot vijf jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;  

▪ Je hebt kennis over en ervaring in het gebruik van Excel, Word, Outlook en SAP; 

▪ Je hebt inzicht in processen en kennis over inkoopportfolio’s en -behoeften;  

▪ Je bent klantgericht, resultaatgericht, een teamspeler en ondernemend; 

▪ Vanzelfsprekend zijn je Nederlands en Engels goed in woord en geschrift. 
 

 

WAT JIJ KAN VERWACHTEN 

Bij PLIXXENT bieden wij jouw een ultramoderne werkomgeving en alle voordelen van een middelgroot 

internationaal bedrijf in opstartmodus. We bieden je de vrijheid om eigen ideeën uit te spreken en 

verantwoordelijkheden op je te nemen. Bij PLIXXENT heerst een informele en collegiale sfeer.  

 

 

MAAK DEEL UIT VAN ONS TEAM 

We kijken uit naar jouw sollicitatie! Solliciteer en stuur je CV en motivatie (als PDF-bestand) vóór 22 maart 

naar: career@plixxent.com  
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