
 
 
Wickey is een internationale online onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in kwalitatief 
hoogwaardige houten speeltoestellen. Met webshops in heel Europa heeft Wickey zich in korte tijd 
ontwikkeld tot een van de grootste aanbieders van outdoor speeltoestellen. Onze houten 
speeltoestellen ontwikkelen en produceren we zelf in ons bedrijf. Om onze groei voort te zetten zijn 
we per direct op zoek naar een gedreven: 
 

Administratief Medewerker Inkoop (m/v/x) 

Voor onze locatie in Gangelt (D) zoeken wij per direct een Administratief Medewerker Inkoop. Je past 
uitstekend bij ons als je een analytisch en strategische denkwijze hebt en je goede communicatieve en 
onderhandelingsvaardigheden meeneemt. 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie in een succesvolle, gezonde en internationaal groeiende online 
onderneming die de speelgoedmarkt bestormt 

• Een teamgerichte, open werksfeer met leuke collega's en een platte organisatiestructuur  
• Een aantrekkelijk salarispakket met uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden  
• Een vriendelijk, gemotiveerd team dat je perfect begeleidt en je start bij Wickey soepel laat 

verlopen  
• Pensioenregeling 
• Flexibele werktijden (kernwerktijd van 9.00 uur tot 16.00 uur) 
• Altijd een volle fruitmand zodat we allemaal voldoende vitamines binnen krijgen  
• Gratis koffie, thee en warme chocolademelk uit onze volautomatische koffiemachine  
• Snacks en frisdranken tegen een kleine vergoeding  
• Teamuitstapjes, een groot zomerfeest en een schitterende kerstparty maken een succesvol jaar 

bij Wickey compleet  
• Comfortabel reizen buiten de stedelijke gebieden en een ruime parkeerplaats 
• …en nog veel meer  

 
Je taken 
 

• Algemene, zelfstandige orderverwerking en bewaken van de toeleveringsketen voor 
productiematerialen (naleven van deadlines en kwaliteit) in ons ERP-systeem 

• Inkoop van onderdelen en goederen voor niet-productiematerialen 

• Verantwoordelijke contactpersoon voor de kwaliteit van onze leveranciers en de daarbij 
behorende klachtenafhandeling in samenwerking met de Kwaliteitscontrole en Klantenservice 

• Voorraadbewaking in samenwerking met de afdeling Supply Chain Management en 
Goederenontvangst / Logistiek 

• Opstellen van prijsaanvragen en aanbestedingen in nauwe afstemming met de Strategisch 
Inkoper of Inkoopmanager, en analyse hiervan als voorbereiding op het besluitvormingsproces 

• Aanvragen en verwerken van meerjarige leveranciersverklaringen en buitenlandse 
handelsgegevens 

• Monitoren, onderhouden en analyseren van de inkoopstamgegevens 



 
 

• Factuurverificatie en verwerking van afwijkingen 

• Aanleggen van leveranciers en artikelen in het ERP-systeem 
 
Je profiel 
 

• Succesvol afgeronde commerciële beroepsopleiding, idealiter aangevuld met eerste 
werkervaring in een vergelijkbare inkoopfunctie 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Duits en 
Engels 

• Ervaring met leveranciers-, contract- en risicomanagement 

• Idealiter ervaring met ERP-systemen (Oracle, NetSuite) 

• Ruime ervaring met MS-Office 

• Zelfstandige werkwijze 

• Eigen initiatief en kostenbewustzijn 
 
Hebben we je interesse gewekt? 
Dan willen we je graag leren kennen. Stuur je cv met motivatie per e-mail naar job@wickey.de. Voeg 
tevens de vroegst mogelijke startdatum, een salarisindicatie en hoe je van deze functie kennis hebt 
genomen toe. Een divers, internationaal team verheugt zich op je komst! 
 


