
Company detail: Wie zijn wij?

Lankhorst Taselaar BV is een internationale groothandel op het gebied van watersportartikelen. Vanuit het    
hoofdkantoor in Heerenveen en de vestiging in Rheine (Duitsland) levert Lankhorst Taselaar BV meer dan 15.000 
verschillende producten aan watersport gerelateerde bedrijven zoals watersportwinkels, scheepswerven, zeilmakers 
etc. in Nederland, België, Duitsland en de rest van Europa. Alle goederen worden opgeslagen en gedistribueerd 
vanuit het centrale magazijn in Heerenveen. Met een mix van eigen merken, Talamex (watersport accessoires), Besto 
(reddingsmiddelen) en sterk protfolio van A-merken streven we ernaar om de beste service te bieden in de industrie 
zodat we varen makkelijker, plezieriger en beschikbaar maken voor meer mensen. 

Lankhorst Taselaar maakt deel uit van Mercury Marine, een divisie van Brunswick Corporation. Mercury is een toon-
aangevende fabrikant van voortstuwingsmotoren en levert motoren, boten, diensten en onderdelen aan recreatieve, 
commerciële en overheidsgebruikers. Naast Mercury behoren A-merken als Mariner, Ancor, Attwood, BEP, Bluesea, 
Garelick, Lenco, Mastervolt, Marinco, MotorGuide, Pro-Mariner en Whale allemaal tot de Brunswick familie.

Functieomschrijving: wat ga je doen?

Lankhorst Taselaar is op zoek naar een Inkoop assistent.

Onder leiding van de Inkoop & Product Manager assisteert de inkoop assistent de afdeling bij het inkopen van goederen 
en diensten op basis van goede beschikbaarheid, op tijd, onder optimale condities en volgens de vereiste specificaties.

Jouw verantwoordelijkheden:
• Zorgt ervoor dat geplaatste orders up to date zijn en gecontroleerd worden in het ERP systeem door de 

orderbevestigingen te controleren en in te voeren in het ERP systeem.
• Houdt de doorlooptijden in het ERP-systeem actueel
• Informeert inkopers over gewijzigde doorlooptijden, prijzen en beschikbaarheid van producten en werkt de 

gegevens bij in het ERP-systeem
• Assisteert bij het oplossen van leveringsproblemen
• Informeert tijdig interne stakeholders over (dreigende) afwijkingen in geplande levertijden, productspecificaties 

etc. 
• Assisteert de inkoper(s) bij het tijdig plaatsen van speciale (SP) orders bij leveranciers.
• Assisteert de inkoper(s) bij het up to date houden van de inkoopprijzen.
• Bewaakt structureel uitstaande backorders en andere logistieke KPI’s.
• Helpt bij product compliance van de producten in het portfolio en het optimaliseren van het assortiment.
• Werkt samen met aftersales/binnendienst om ervoor te zorgen dat garantie afhandelingen voldoen aan de 

gestelde normen: claims worden gedocumenteerd, tijdig opgelost naar de klant en geanalyseerd voor structurele 
verbeteringen richting leveranciers.

• Controleert inkomende goederen en koppelt deze aan de Inkoop Orders door gebruik te maken van het ERP.
• Assisteert de product manager(s) bij het opbouwen van de juiste productinformatie m.b.t. ERP data.
 

Gewenst profiel: wie ben je?
 

Wie zoeken we? 
• Diploma op MBO+ niveau of heeft een relevante ervaring met een minimum van 2 jaar
• Basiskennis van import/export documenten en processen
• Uitstekende kennis van Microsoft Excel
• Vermogen om snel een ERP (SAP Business One) te leren 
• Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden
• Vermogen om in een team te werken
• Vermogen om te werken in een internationale omgeving met verschillende culturen
• Sterke analytische vaardigheden



• Aandacht voor detail
• Klantgerichtheid
• Vloeiend in Nederlands en Engels (zowel gesproken als geschreven) - andere talen is een pluspunt
• Kennis van de watersport sector is een pré

Aanbod: wat bieden wij?

Wij bieden een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, aangevuld met mooie secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken binnen een enthousiast team van medewerkers. De organisatie groeit en is in 
positief zin erg in beweging. Dit maakt dat jij mee kan groeien binnen een professionele werkomgeving. Naast hard 
werken is er voldoende ruimte voor collegialiteit en humor!

Interesse: hoe solliciteer ik?

Spreekt deze baan je aan? Dan zien we je CV en motivatie met veel belangstelling tegemoet! 
Stuur je sollicitatie voorzien van CV naar: Lankhorst Taselaar, t.a.v. Michiel Grondstra, Komeet 13, 8448 CG Heerenveen 
of naar m.grondstra@lankhorst-taselaar.nl. 

Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Michiel Grondstra, via m.grondstra@lankhorst-taselaar.nl.


