
 

 

Aluverre Gevelbouw is een toonaangevend gevelbouwbedrijf, waar het onmogelijke direct wordt 
uitgevoerd en alleen wonderen iets langer duren. Voor Aluverre Gevelbouw is het een uitdaging om 
projecten uit te voeren die kennis, durf, passie en exclusiviteit bevatten om zo optimaal gebruik te maken 
van onze ervaring. 
 
Vanwege groei gaan wij ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar een: 
 
Technisch inkoper (fulltime m/v)  
 
Als technisch inkoper bij Aluverre Gevelbouw heb je binnen onze organisatie een brede rol waar jij van A 
tot Z bij het proces betrokken bent. Wij geloven in ketensamenwerking, co-makership en langdurige 
samenwerkingen om samen te kijken met onderaannemers en leveranciers waar optimalisaties mogelijk 
zijn. Bestaande relaties ga je verbeteren en je gaat nieuwe relaties aan met succesvolle projecten als 
resultaat!  
 
Binnen Aluverre Gevelbouw ga je in overleg met de projectteams om strategisch in te kunnen kopen en 
mee te denken in zowel de ontwikkel- als de voorbereidingsfase van het project.  
Inkoopcontracten afsluiten, potentiële leveranciers beoordelen, onderhandelen omtrent prijsafspraken, 
lange termijnafspraken maken en bewaken van kwaliteitsnormen behoren tot jouw belangrijkste 
verantwoordelijkheden. Samen met jouw collega’s en directie ga je bovenstaande naar een hoger niveau 
brengen! 
 
De ideale kandidaat?  

• Beschikt over HBO werk- en denkniveau  

• Nodige bouwtechnische werkervaring om mee te kunnen met de projectteams binnen Aluverre 
Gevelbouw en innovaties/optimalisatie aan te kunnen dragen 

• Heeft ervaring met AutoCad  (is een pré)  

• Is proactief, flexibel en werkt nauwkeurig en oplossingsgericht  

• Heeft sterke communicatievaardigheden 
 
Wij bieden jou:  

• Een goed en marktconform salaris én arbeidsvoorwaarden conform de CAO 
Metaalbewerkingsbedrijf  

• Vertrouwen en zelfstandigheid  

• Kansen om jezelf verder te ontwikkelen 

• Werkplezier met een hecht team  

• Een dynamische werkomgeving in een groeiend familiebedrijf  
 
Een fantastische job voor wie mee wil werken aan de meest exclusieve en kwalitatieve gebouwen! 
Herken jij jezelf in deze functie en kom je ons graag versterken? Dan zien wij jouw sollicitatie graag 
tegemoet.  
 
Procedure: 
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar: Aluverre Gevelbouw t.a.v. Femke Mekes via femke@aluverre.nl  
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.aluverre.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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