
 
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. We richten ons op de ontwikkeling en productie van chassis aanpassingen, cabine 
modificaties en extra assen (www.estepe.nl). 
 
Het ESTEPE Team bestaat uit ca. 100 medewerkers die op jaarbasis zo’n 2000 voertuigen aanpassen.

Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze mensen die zich willen inzetten om ESTEPE nog verder te ontwikkelen naar dé nummer 
1 professionele partner van truckfabrikanten.

 
De functie:
 
Het Supply Chain Team binnen ESTEPE bestaat uit 6 magazijnmedewerkers en 3 stafmedewerkers o.g.v. inkoop, planning en 
voortgang van inkoopdelen en in-huis constructiedelen en subassemblages.  

Binnen je eigen inkooppakket ben je er verantwoordelijk voor om de beste commerciële en logistieke voorwaarden met onze 
leveranciers overeen te komen en je draagt zorgt voor accurate vastlegging van artikel- en leveranciersdata in het ERP-systeem; 
 
Je bent van “A tot Z” verantwoordelijk voor jouw inkooppakket, wat inhoudt dat je vanuit het ERP-systeem de behoefte in de 
tijd bepaald en op basis hiervan inkooporders bij leveranciers plaatst. Je staat continu in contact met leveranciers van jouw 
inkooppakket en ontvangt hen met enige regelmaat in Heesch;  
 
Je beseft je terdege dat een tijdige en volledige levering van onderdelen, welke aansluiten bij de productieplanning, essentieel 
is en waarborgt dit door kritisch en gestructureerd opvolgen van de voortgang van de geplaatste inkooporders; 
 
Met ondersteuning van Product & Proces Engineering zorg je ervoor dat de (technische) specificaties en kwaliteitseisen bekend 
zijn bij onze leveranciers; 
 
Je hebt continu aandacht voor selectie en beoordeling van onze leveranciers. Je bewaakt de algehele leveranciersperformance 
en coördineert specifieke herstelacties richting onze leveranciers in geval van manco’s of kwaliteitsproblemen bij bepaalde 
ontvangsten. 

De criteria:

• Een afgeronde MBO/HBO opleiding in de Techniek, Logistiek of Commercie; 
• Werkervaring in een technische productieomgeving (constructie, elektronica, hydrauliek, pneumatiek), met voorkeur 

opgedaan binnen de vrachtwagen-/trailerbranche;
• Kennis van het werken met ISAH of vergelijkbaar ERP-systeem;
• Beheersing van de Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal.

ESTEPE biedt:
 
ESTEPE biedt je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën wordt gewaardeerd. Je mag van ons 
bij de functie passende arbeidsvoorwaarden verwachten.   

Reageren: 
 
Ben jij op zoek naar een veelzijdige, uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar pz@estepe.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met Dort-Jan van Boxtel (Algemeen Directeur) via 0412-454500. 
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