
  

 Ter uitbreiding van ons team Inkoop en Logistiek zoeken wij een: 

Artikelbeheerder 
 
Als Artikelbeheerder maak je deel uit van het hardwerkende en 
enthousiaste team Inkoop en Logistiek. Samen met je collega 
Artikelbeheerder zorg jij voor een goede basis t.b.v. het beheer van onze 
artikelen. Je verzorgt de artikelen voor onze interne afdelingen.   
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Je registreert  en maakt artikelen aan in ons ERP systeem. Daarbij zorg 

je voor een up to date database; 

 Je onderhoudt artikelinformatie d.m.v. het doorvoeren van gewijzigde 
informatie, controleren van ingevoerde gegevens en signaleren van  
fouten; 

 Je bewaakt de voorraad van verschillende afdelingen, signaleert 
tekorten van (MRP) artikelen vanuit de database en doet 
verbetervoorstellen; 

 Je plaatst bestellingen in samenwerking met je collega’s; 

 Je draagt zorg voor het communiceren van data en je informeert 
collega’s over het artikelbeheer. Ook heb je contact met leveranciers. 

 
 

Wij vragen: 
 Opleidingsniveau MBO/HBO in de richting van techniek/logistiek of 

bedrijfskunde;  

 Je werkt kwaliteitsgericht en nauwkeurig; 

 Je bent communicatief vaardig, zowel in de interne- als externe 
communicatie; 

 Je houdt overzicht en werkt graag samen met collega’s; 

 Je houdt overzicht en bedenkt creatieve technische oplossingen; 
 

 

Wij bieden: 
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal staat. Je werkt  
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een leuk, enthousiast 
en hecht team. Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van ervaring) 
met prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO van het 
Metaalbewerkingsbedrijf. Daarnaast is tijds- en plaats onafhankelijk 
werken bespreekbaar.  
 
 
 

 De professionals bij Hotraco Group 
bedenken en ontwikkelen 
innovatieve en kwalitatief 
hoogstaande besturingstechnische 
oplossingen. Samen werken we elke 
dag weer aan de beste 
besturingstechnische oplossingen 
voor onze klanten wereldwijd binnen 
de markten Agro en Industrie.  
 
Bij het groeiende Hotraco werken 
specialisten die uitblinken in 
hoogstaande technische kennis. Er 
werken bij Hotraco ongeveer 250 
medewerkers.  
 
We zijn op zoek naar mensen die 
ook voor kwaliteit staan, naar 
nieuwe collega’s die zelfstandig op 
zoek gaan naar mogelijkheden om 
zaken steeds slimmer aan te 
pakken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
 
 
Stuur jouw sollicitatie naar 
hrm@hotraco.com t.a.v. Kim 
Scheepers 

 

Ben jij op zoek naar een  
verantwoordelijke baan 
in de techniek? 

 

Wil je op het gebied van 
artikelbeheer een 
centrale schakel zijn 
binnen de verschillende 
afdelingen? 

 

Dan zoeken wij naar 
jou! 

 

mailto:hrm@hotraco.com

