
Ingangsdatum in overleg maar in principe ‘per direct’ indien mogelijk.

Aantal uren: minimaal 24 per week en bij voorkeur fulltime.

Functie eisen:
• Minimaal HBO denkniveau;
• Goed tot zeer goede vaardigheden met MS Office (met name Excel en Outlook en 

Word) en met computers in het algemeen;
• Goed kunnen plannen, gestructureerd en nauwkeurig werken;
• Engelse taal goed tot zeer goed beheersen zowel mondeling als schriftelijk. Een 

eventueel sollicitatiegesprek vindt deels plaats in het Engels. Andere vreemde 
talen zijn een pré maar niet noodzakelijk;

• Positief ingesteld en een teamspeler;
• Pro actief en meedenkend dus initiatieven tot een betere manier van werken zijn 

zeer welkom.
 
Wie zijn we en wat bieden we:
In het kort: ETD is een typisch Nederlands familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een 
stabiele middelgrote onderneming en is actief in de import en export van banden en 
wielen voor diverse voertuigen.

We hebben circa 30 FTE in dienst verdeeld over ca. 40 mensen en nog een aantal 
uitzendkrachten erbij.
We hebben een redelijke 50/50 verdeling in mannen en vrouwen op het kantoor 
en ook qua leeftijd hebben we 20’ers tot 50’ers in dienst en er is net een 60’er met 
pensioen. Mooie mix dus van positief ingestelde mensen.

Bedrijfscultuur: No nonsense mentaliteit, informeel, platte organisatie en je kunt 
altijd bij de directeur of wie dan ook binnenlopen als je een goed idee hebt of voor 
iets anders.

European Tyre Distributors B.V. zoekt een zelfstandig en 
nauwkeurig werkende hoge kwaliteit administrateur voor onze 

afdeling inkoop en verkoop



Wat houdt het werk dan precies in?
 
60% inkoop
ETD is als bandengroothandel actief met diverse productgroepen, denk daarbij aan 
een ‘fruitschaal’; personenwagenbanden, landbouwbanden, grondverzetbanden, 
binnenbanden, trailerbanden, caravanbanden, industriebanden, velgen en complete 
wielen. Diverse private brands maar ook merken die we importeren op basis van 
exclusiviteit. Deze artikelen dienen uiteraard allemaal ingekocht te worden en op dit 
gebied zoeken we versterking.
 
• Inkooporders invoeren en versturen;
• Levertijden monitoren en daar actie op ondernemen;
• Logistiek voor de import plannen/afstemmen;
• Inkoop van banden en velgen;
• Samenwerken in een team van 3-4 personen;
• Dagelijks (met name via e-mail) contact met China/India;
• Ruimte voor initiatief, goede ideeën pakken we graag en snel op!
·         
40% orderafhandeling complete wielen
ETD is met het eigen bandenmerk (private brand) SECURITY tyres Europees 
marktleider op het gebied van aanhangwagenbanden. ETD monteert in Strijen en 
levert vanuit Strijen aan de grote spelers in de Europese aanhangwagenindustrie, 
maar ook de minder grote spelers bedienen we uiteraard graag. De afdeling 
complete wielen binnen ETD is voortdurend in ontwikkeling.
 
• Verkooporders complete wielen inboeken/bevestigen in overeenstemming met 

planning complete wielen ETD en salesmanager complete wielen ETD. Je werkt 
hier dus samen met een ander team binnen ETD;

• Het gedeelte orderafhandeling complete wielen geeft inzicht op prioriteiten bij 
de inkoop van de componenten voor de complete wielen (banden en velgen) 
waardoor je op logistiek gebied kunt sturen;

• Dagelijks (met name e-mail) contact met klanten door heel Europa waarbij het 
spreken van meerdere talen natuurlijk een groot voordeel is;

• Tekorten signaleren en acties op ondernemen;
• Processen optimaliseren (denk aan bijvoorbeeld orderverwerking);
• Ruimte voor initiatief, goede ideeën pakken we graag en snel op! 

Heb je interesse?
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de eisen, stuur dan je motivatiebrief 
en CV naar ereedijk@etd.nl
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