
 

Ben jij een ervaren inkoper met een goede dosis technische affiniteit en ben je klaar om                
vanuit jouw rol een bijdrage te leveren aan een positief groepsresultaat? Dan is Pon.bike op               
zoek naar jou! 
 

 

               Senior Global Category Buyer (fulltime) 
 
Je taken en verantwoordelijkheden  
Voor onze afdeling Global procurement binnen Pon.bike zijn we op zoek naar een senior              
global category manager. In deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor het             
ontwikkelen van een juiste supply base, uitzetten van tenders en opstellen van commodity             
strategieën voor enkele strategische productgroepen. 
 
Je werkt intensief samen met diverse afdelingen binnen de verschillende merken van            
Pon.bike welke zich onder andere bevinden in Nederland, Duitsland en Amerika. Je            
rapporteert aan de Global procurement manager te Dieren, wat ook de vaste standplaats is. 
 
Jij maakt het verschil  
Je bent zelfstartend, strategisch, analytisch, resultaatgericht en aantoonbaar communicatief         
vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Verder ben je ambitieus en wil je je verder              
ontwikkelen in je vak. Je hebt ervaring op strategisch inkoopgebied. Je bent in staat om de               
planning op een hoger plan te brengen, zowel op kwaliteit als op leverbetrouwbaarheid van              
leveranciers. Daarnaast vind je het leuk om bezig te zijn met het ontwikkelen en              
implementeren van processen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. 
 

● Een afgeronde HBO/WO opleiding 
● Minimaal 10  jaar ervaring binnen een inkoop afdeling 
● Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een goede 

aanvulling 
● Affiniteit met techniek 
● NEVI 1 en 2 is een pré 

 
Wat zet Pon.bike daar tegenover? 
Een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid binnen een hecht team en een            
internationaal groeiende onderneming. De fietsindustrie biedt je de mogelijkheid om          
betrokken te zijn bij ontstaan van nieuwe ontwikkelingen vanaf het moment dat het ontwerp              
geschetst wordt tot het moment dat deze van de assemblage lijn komt.  



  
Daarnaast bieden wij: 

●   Een marktconform salaris 
●   Uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden 
● Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen Pon.bike 

 

Pon.bike 

Pon.Bike is een wereldwijd opererende groep van merken (waaronder Gazelle, Cervélo,           
Santa Cruz en Kalkhoff) die de beste fietsen levert in elk marktsegment - van offroad-afdaling               
tot stedelijke comfortfietsen. We zijn trots op het creëren van een breed portfolio van              
innovatieve producten, van de hoogste kwaliteit en met een uitstekende          
prijs-kwaliteitsverhouding. Of je nu op zoek bent naar een connected e-bike, een            
ultramoderne full carbon racer of een autovrije manier om de kinderen naar school te laten               
gaan, we hebben een fiets die bij je past. 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te                
presteren, het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor             
hun daden nemen en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon                
sterk. Het is de manier waarop we iedere dag met elkaar en met onze klanten en                
leveranciers omgaan. 

Contactinformatie 
Wil je eerst wat meer informatie over de functie, dan kun je telefonisch contact opnemen met 
Paul van Groningen, Inkoopmanager via 0313-429864.  
 
Solliciteer direct 
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