
Het oer-Hollandse Tent Trailer Center is dé toonaangevende retailer van vouwwagens met drie verkooplocaties Noord - Midden - Zuid.
Deze vestigingen in Emmen, Utrecht en Boxtel zijn eigendom van de overkoepelende Nederlandse Campfire Group, waaronder ook de
fabrikanten Holtkamper en Easy Caravanning vallen. We richten ons op mobiele kampeermiddelen die beantwoorden aan het verlangen
van de moderne consument die op zoek is naar de ultieme vrijheidsbeleving. Begin 2022 werd in Emmen het Tent Trailer Center
Basecamp geopend. Hier worden op dit moment de tenttrailers van Easy Caravanning geproduceerd en bevindt zich op de 1e
verdieping een showroom van waaruit de assemblagelijn te bezichtigen is. Door de steeds verdere centralisatie van alle werkzaamheden
voor beide eigen merken zijn wij voor de locatie Emmen per direct op zoek naar een

Wat ga je doen?
Binnen ons team organiseer je het inkoopproces voor de eigen merken van de Campfire Groupen en brengt dit
tot uitvoering. Je zorgt dat het inkoopproces voor zowel de productie als servicewerkplaats goed verloopt door
het juist en tijdig inkopen en/of uitbesteden van goederen en diensten. Je ondersteunt je collega’s in ons nieuwe
Centraal Magazijn bij de organisatie daarvan en bent verantwoordelijk voor de volledige breedte van het CFG-
assortiment.  Je maakt prijsafspraken met toeleveranciers en in nauwe samenspraak met de interne
stakeholders monitor je op regelmatige basis de bill of material van onze producten en genereert voorstellen tot
potentiële kostenreductie. 

Wat breng je mee? 
-        Je hebt ervaring op het gebied van inkoop. 
-        Je bent bekend met ERP systemen in een productieomgeving (pré Exact Online).  
-        Je hebt een relevante opleiding gehad en affiniteit met de techniek.
-        Je bent stressbestendig en kunt omgaan met planningen en deadlines.
-        Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré. 
-        Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

De Campfire Group biedt:                                                                  
-        Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid binnen een ambitieuze groeiende organisatie op
         onze locatie Basecamp Emmen. 
-        Marktconform salaris.      
-        Een gezellige en motiverende branche en werkomgeving. 
-        Een 'doe maar gewoon' cultuur en informele sfeer. 

Interesse?
Stuur dan je CV met korte motivatie naar Jurrie van den Broek: jurrie@campfiregroup.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jurrie van den Broek via 0591-668966. 

 Inkoper 
(m/v fulltime) 

Vacature 


