
De oer-Hollandse Campfire Group is een toonaangevende speler in de nichemarkt van tenttrailers.
De organisatie richt zich met name op mobiele kampeermiddelen die beantwoorden aan het verlangen van de
moderne consument die op zoek is naar de ultieme vrijheidsbeleving. Naast de productie van de eigen merken
Holtkamper en Easy Caravanning, heeft de Campfire Group drie eigen ‘Tent Trailer Centers’: Noord, Midden en
Zuid. De komende maanden worden met het oog op verdere groei alle assemblage, verkoop en service
gerelateerde werkzaamheden in het Noorden gecentraliseerd op een nieuwe grotere locatie ‘Basecamp
Emmen’. Vanwege deze schaalvergroting zijn wij voor ons team op zoek naar een: 

Wat ga je doen?
Als Manager Inkoop werk jij mee aan het ontwikkelen, implementeren en beheren van de inkoop- en supply
chain strategie van de Campfire Group voor de eigen merken Holtkamper en Easy Caravanning. Je draagt bij aan
de professionalisering van onze snelgroeiende en veranderende organisatie. Door jouw goede relaties en
netwerk weet je wat nodig is om tot goede afspraken te komen. Je volgt de marktontwikkelingen op de voet en
schakelt snel als dat nodig is. Je sluit overeenkomsten af en volgt de prestaties van onze leveranciers, zo nodig
stuur je bij. Je bent voortdurend op zoek naar besparingsmogelĳkheden en kwaliteitsverbetering. Bĳ dit alles blĳf
je voortdurend in contact met je interne klant.

Wat breng je mee?
-        Relevante HBO-opleiding op het gebied van inkoop-logistiek-supply chain-techniek. 
-        Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.
-        Goede bekendheid met ERP-systemen in een productieomgeving.
-        Minimaal 3 jaar ervaring binnen de maakindustrie.
-        Woonachtig op maximaal 45 minuten reisafstand rondom Emmen.

De Campfire Group biedt:
-        Een uitdagende functie binnen ons ambitieuze team van ‘Basecamp Emmen’ in de maakindustrie van   
         mobiele kampeermiddelen. 
-        Marktconform salaris.      
-        Doorgroeimogelijkheden.
-        Pensioenregeling.

Interesse?
Stuur dan je CV met korte motivatie uiterlijk 28 januari naar Niels Gerrits (Operationeel Manager):
niels@campfiregroup.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niels Gerrits via 0591-668966. 

 Manager Inkoop 
(fulltime) 

Vacature 


