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Internationaal Inkoper Sanitair 

Ben jij die inkoper die houdt van een uitdaging en een team effort? Je weet met afgestemde 

inkoopstrategie en je onderhandeling skills de beste deal te maken, waarbij goede service en 

kwaliteit centraal staan, gekoppeld aan de drive om nieuwe kansen te zien en te ontwikkelen 

samen met de afdeling R&D en Product management, dan zijn we geïnteresseerd in jou! 

Riho is internationaal georiënteerd, dus een reislustige aard wordt wel gevoed. Je bent een aantal 

keer per jaar op reis, waarbij je onze leveranciers bezoekt binnen hoofdzakelijk (West & Oost) 

Europa en Azië. Je bent in staat om met alle lagen van de organisatie te communiceren en 

rapporteert door middel van managementinformatie en rapportages. Je stelt je betrokken op 

richting alle stakeholders binnen Riho, structureert masterdata en initieert technologische 

verbeteringen. Je bent in staat coachend op te treden binnen het inkoopteam, bestaande uit 4 

internationale collega’s. 

Gewenst profiel: 

• je bent strategisch én operationeel actief. 

• je zoekt pro actief de juiste partnerships, zowel met leveranciers, partners en uiteraard 

onze interne afdelingen. 

• je bent verantwoordelijk voor contractonderhandelingen, waarbij je de juiste data 

analyses in kaart brengt. 

• Je optimaliseert en zoekt samen met Product Management naar invulling van nieuwe 

trends, nieuwe producten en concepten. 

• je werkt actief samen met je collega's van diverse afdelingen om onze processen accuraat 

te houden en naar een hoger niveau te tillen. 

• Je bent een goede onderhandelaar.  

• Bedrijfseconomisch inzicht en commerciële vaardigheden. 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, branche ervaring is een pré. 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als 

in het Engels. 

• Kennis van SAP is een pré. 

• Wil je graag fulltime aan de slag en ben je woonachtig in de regio. 

Wij bieden je een leuke uitdagende baan en werk plek in en leuk en dynamisch team, en een 

goede markt conform salariëring afhankelijk van kennis en ervaring. 

Zin gekregen om onze nieuwe collega te worden? 

Stuur dan jouw motivatie en CV naar info@riho.nl en je hoort snel van ons! 
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