
 

 
 
 
 
 
Portix is een dynamische projectorganisatie op het gebied van deuren, hang- en sluitwerk en 
toegangssystemen. Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een: 
 
 

VACATURE: 

 
Medewerker Inkoop & Planning 

 
 
Wat ga je doen: 
 
Als medewerker Inkoop & Planning ben je onderdeel van ons team en vervul je een sleutelrol tussen de 
klanten/relaties  en de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een goede invulling en voortgang van een 
project.  
 
Dit is wat je o.a. doet: 
 

 Het inkopen van hang en sluitwerk voor de diverse projecten 
 Bewaken van de planning van de verschillende projecten en er voor zorgen dat zowel alle 

materialen als benodigde monteurs gepland zijn. 
 Projecten logistiek gereed maken 
 Alle voorkomende werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om een project tot een mooi resultaat te 

brengen 

Dit is wie je bent: 
 

 Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 
 Kennis van Word & Excel  
 Kennis hang- en sluitwerk en toegangssystemen is een pré 
 Je bent communicatief vaardig en je staat stevig in je schoenen 
 Je bent goed in plannen en organiseren en bent stressbestendig 
 Geen 9-5 mentaliteit 
 Je bent een teamplayer en hebt een goede dosis humor 

Ook als je niet of gedeeltelijk voldoet aan bovenstaande maar wel de energie en drive hebt om het te willen 
leren dan zien we ook je reactie graag tegemoet 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Dit krijg je van ons: 
 

 Een leuke werkplek waar ruimte is voor eigen inbreng 
 Een goed salaris  
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Werken in een gezellig team 
 Werken aan de mooiste projecten van Nederland 

 
Solliciteren: 
Ben jij de persoon die we zoeken, aarzel dan niet te solliciteren en spreken wij elkaar snel. 
Je kunt je motivatie voorzien van een CV, sturen naar info@portix.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen 
over de functie, neem dan contact op met ons op via 085-4010477 en vraag naar André de Heus 
 


