
 

 

Om mede vorm te geven aan de groei van onze Hotraco Inkoopafdeling,  
zijn wij op zoek naar een analystische en resultaatgerichte collega voor de rol van: 
 

Tactisch Inkoper 
 
 
 

Responsibilities: 
 

• Market analysis, awareness and monitoring of developments and trends 
(with focus on the Asian market) 

• Offering and promoting Hotraco products by acting as a “trusted advisor” to 
our customers, understanding their pains and satisfying their needs  

• Efficiently achieving the agreed financial targets by maintaining a solid 
relationship with existing customers and acquiring new ones 

• Identifying opportunities and translating them into proposals to solve 
customers’ needs and market demands 

• Frequent travelling within the Asian region, and other markets when required 

• Additional responsibilities will apply depending on the evolving needs of the 
business 
 

Skills and Abilities: 
 

• Bachelor-level degree or equivalent education, and/or relevant international 
work experience in the pig industry 

• Excellent English verbal and written communication skills 

• Knowledge of any Asian language and/or the Asian market is an advantage 

• Ability to build lasting relationships with customers 

• Analytic, organized, goal-oriented and result-driven mindset 
 

We Offer: 
 

• A challenging role in a fast growing international company 

• Training and personal development opportunities 

• Competitive and multidisciplinary work environment 

• Flexible working hours 
 

 
 
 
 

 Hotraco 
We helpen onze klanten wereldwijd hun 
kernprocessen te beheersen en te verbeteren 
door het aanbieden van innovatieve 
automatiseringssystemen. Onze systemen 
leveren betrouwbare informatie waarmee 
onze klanten in staat zijn de beste 
beslissingen te nemen om duurzame 
prestaties te genereren. 
 

Onze oplossingen 
Wij ontwikkelen innovatieve 
automatiseringssystemen die onze klanten 
helpen de beste resultaten te behalen voor 
dier, gewas en mens. Hotraco biedt 
totaaloplossingen voor de veehouderij, 
tuinbouw en gewasbewaring. 
 

Onze productie 
Hotraco heeft een eigen Development Centre 
en Productie Faciliteit waarmee wij 
marktgestuurde oplossingen kunnen leveren 
aan elke klant. Dit maakt ons tot een uiterst 
klantgericht en marktgestuurd bedrijf. 
 
 

 
 
Informatie? 
Graag verwijzen wij naar onze website:  
www.hotraco.com, of neem contact op met 
Fred W. Kersten via  fw.kersten@hotraco.com 
of telefonisch via  +31-77-3275000 
 
Interesse? 
Stuur dan je CV en motivatie naar : 
hrm@hotraco.com, onder vermelding van:  
Tactisch inkoper 

 

 

Laat jij geen enkele 
commerciële kans 
onbenut? 

Heb je een uitgesproken 
visie op Inkoop? 

Laat van je horen! 

 
Verantwoordelijkheden: 
 

• Mede vorm geven aan de afdelingsstrategie en jaarplan. 

• Evalueren van strategie en plannen, en proactief formuleren van onderbouwde 
verbetervoorstellen. 

• Identificeren van synergiemogelijkheden op basis van o.a. inkoopportfolio 
analyse. 

• Nemen van de lead bij complexe aanbestedingstrajecten. 

• Managen (en implementeren) van contracten en leveranciersrelatie. 

• Standaardiseren van inkoop-/aanbestedingsprocessen. 

  
Kennis en vaardigheden: 
 

• HBO opleiding bij voorkeur in de richting van (technische) bedrijfskunde, 
commerciële economie of logistiek. 

• In bezit van NEVI-1. 

• Werkervaring binnen een technische productieomgeving en met Europese 
aanbestedingen. 

• Achtergrond in directe inkoop én inkoop van uitbestede producten in de 
elektronica. 

 
Wij bieden: 
 

• Een baan vol afwisseling, geen dag is gelijk. 

• Een functie binnen een ambitieuze, snelgroeiende, internationale organisatie. 

• Een team van behulpzame en ruimdenkende collega’s. 

• Mooi salaris. 
 

http://www.hotraco.com/
mailto:hrm@hotraco.com

