
 

 

Stagiair(e) Inkoop  
 

Voor de periode vanaf augustus/september 2018 zijn wij op zoek naar een enthousiaste hbo 

student(e) die een studie zoals Commerciële Economie, Logistiek of Facility Management 

volgt met interesse voor inkoop.  

 

Je taken en verantwoordelijkheden:  

 

Het opzetten en uitvoeren van een tender op een vooraf geselecteerde productgroep. Je 

praat hierbij met verschillende leveranciers in binnen- en buitenland en zorgt ervoor dat het 

traject intern door alle betrokkenen gedragen wordt.  

 

Het opstellen van offerte vergelijkingen en onderbouwen van grondstof gerelateerde prijs 

discussies. Daarnaast loop je mee op de afdeling inkoop met de diverse werkzaamheden 

zodat je een beeld krijgt van een gezellige, inspirerende en veelzijdige afdeling.  

 

Je gaat je bezighouden met de volgende taken: 

 

- Het voorbereiden van tenders  

- Prijswijzigingen doorvoeren 

- Offerte vergelijkingen opstellen  

- Meedraaien op de afdeling  

- Ondersteunen van de strategisch inkopers  

 

Functie-eisen:  

 

- Hands-on mentaliteit  

- Proactief  

- Zelfstandig  

- Klantvriendelijk en klantgericht  

- Brede interesse  

- Cijfermatig inzicht  

- Communicatief sterk en sociaal vaardig, multidisciplinair.  

- Kennis en ruime ervaring met Microsoft office programma’s  

 

 

Wat zet Gazelle daar tegenover?  

 

Het betreft een stageplaats in een zeer actieve, dynamische, kwaliteitsgerichte 

organisatiecultuur. Een kans om veel te leren en bedrijfservaring op te doen. De 

stagevergoeding bedraagt € 325,- bruto per maand o.b.v. een 40-urige werkweek.   



 

 

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 

medewerkers elk jaar meer dan 275.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en 

profileert zich door een aansprekende, innovatieve collectie en een hoge 

leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede introductie van nieuwe producten essentieel is. 

Export is één van de strategische speerpunten. Al sinds de oprichting in 1892 staat kwaliteit 

bij Gazelle voorop. 

 

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van Pon.Bike. Pon is een van de grootste 

familiebedrijven in Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed 

scala aan activiteiten. De verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder 

Volkswagen, Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental en de levering van aanvullende 

diensten zoals onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en financiering, vormen de basis van 

ons aanbod. In Europa, maar ook in de VS en Azië. 

 

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. 

 

Ben jij geïnteresseerd?  Reageer direct en verzeker jezelf van een leuke en leerzame 

stageperiode. Met vragen kun je terecht bij Nico Meijer, HR Stagiair (0313 429 297). 

 

 

 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=9924&VacatureID=980526

