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Bedrijf : Actuator Technology Company B.V. (ATC) 

Locatie  : Zoeterwoude 

Functie : Technisch commercieel inkoper 

 

Bedrijfsprofiel 
In de wereldwijde olie- en gasmarkt is Actuator Technology Company (ATC) een innovatief en 

dynamisch bedrijf dat pneumatische en hydraulische aandrijvingen ontwerpt en fabriceert voor de 

besturing van afsluiters. Daarbij richten wij ons met name op de upstream, offshore industrie en 

subsea toepassingen t/m 3 km water diepte.  

 

ATC opereert internationaal; vrijwel al onze klanten zijn buitenlandse bedrijven en eindgebruikers 

uit de olie en gas industrie. Daarnaast hebben wij vertegenwoordigingen in de USA, Brazilië, het 

Midden Oosten, het Verre Oosten en in Australië. 

 

Wij hechten veel belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze mensen een 

pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Onze bedrijfscultuur is 

informeel. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.atc-actuators.com  

 

ATC gevestigd aan de Energieweg 28, 2382 NK in Zoeterwoude (industrieterrein Grote Polder). 

 

Functieomschrijving technisch commercieel inkoper  
De inkoper heeft een centrale rol binnen de organisatie. Je werkt daarbij nauw samen met alle 

afdelingen binnen de organisatie. Jouw primaire taak is de inkoop van materialen en ten behoeve 

van projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, verzorg je de 

materiaal planning en de optimale verwerking van leveringen en documenten.  

 

Op basis van technische tekeningen, die aangeleverd worden door de engineering afdeling ga je 

alle benodigde onderdelen inkopen. Je denkt hierin mee en kijkt naar de juiste afweging op het 

gebied van kostenreductie, levertijd met behoud van kwaliteit. Daarnaast heb je contact met de 

projectengineers die contacten onderhouden met de klanten. Uiteraard stem je met de werkplaats 

resterende zaken af met betrekking tot lopende projecten.  

 

Wekelijks vindt er een projectoverleg plaats waaraan je actief deelneemt. Je onderhoud contacten 

met leveranciers in binnen én buitenland. Het op regelmatige basis bezoeken van leveranciers valt 

binnen jouw takenpakket. Je maakt met hen (prijs) afspraken en zorgt dat er een optimale balans 

is tussen tevredenheid, maar verlies je het belang van ATC niet uit het oog.  De afdeling inkoop 

wordt compleet gemaakt met de medewerker assistent inkoop. Zij ondersteunt jou in jouw werk 

bij administratieve werkzaamheden.  

 

ATC is een projectorganisatie waarbij veel sprake is van order engineering met als gevolg een  

inkooptraject dat erg dynamisch is. Hierin ligt ook een mooie kans om de brug te slaan tussen 

inkoop en engineering. Jouw technische kennis, commerciële en communicatieve vaardigheden 

komen hierin goed van pas! 

 

 

 

 

 

 

http://www.atc-actuators.com/


 

Profiel  
De technisch commercieel inkoper die we zoeken herkent zich in de volgende competenties en/of 
vaardigheden:  

• In staat om technische kennis te gebruiken om met collega’s en leveranciers te kunnen 

sparren en om te zetten in commerciële acties.  

• Communicatief sterk om in staat te zijn met alle partijen binnen en buiten de organisatie 

te schakelen.  

• Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk. 

• Schroomt niet om op bezoek te gaan bij leveranciers.  

 
Functie-eisen: 

Wij zijn voor deze functie op zoek naar iemand met: 
• HBO niveau door middel van een afgeronde relevante HBO opleiding of bereikt door 

ervaring, dienstjaren en verworven competenties in eerder functie(s). Nevi 1 of 

vergelijkbaar is een Pre. 

• 3-5 jaar werkervaring in een verglijkbare functie, bij voorkeur in een projectorganisatie 

• Technische kennis; je bent in staat om technische tekeningen te lezen 

• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid van de Nederlandse én Engelse taal is een 

vereiste. 

• Aantoonbare ervaring met inkoop gerelateerde ERP pakketten. 

• Fulltime beschikbaar 

 
 
Wij bieden: 

• Brede functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid in een dynamische projecten 

organisatie. Je krijgt de kans om het inkoopproces en de strategie naar een hoger niveau 

te brengen.  

• Bedrijf met een open en informele cultuur met o.a. personeelsfeesten en attenties rondom 

feestdagen. 

• Fulltime baan (40 uur) met uitzicht op vast dienstverband 

• Marktconform salaris, op basis van leeftijd en ervaring inclusief een bonusregeling.  

 
 
Sollicitatieprocedure:  
Stuur je cv en motivatie naar hr@atc-actuators.com  t.a.v. Anne van den Berg, HR coördinator.  

Heb je nog vragen, dan kun je rechtstreeks bellen naar 088-0551100 en vragen naar Anne van 
den Berg (HR- Coördinator).  
 

 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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