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NEFAB Benelux, met vestigingen in Gent (BE), Barneveld en Son, is onderdeel van de Zweedse multinational Nefab AB. 
Nefab, opgericht in 1949, levert complete verpakkingsoplossingen met een focus op het verminderen van de totale 

kosten voor onze klant en het verminderen van de impact van onze verpakkingen op het milieu. Sinds de oprichting is 
Nefab gegroeid van een lokaal product-georiënteerd bedrijf naar een prominente wereldwijde speler met een sterke 

marktgerichte aanpak. Vandaag de dag (2016) heeft Nefab ongeveer 2.400 medewerkers (waarvan circa 85 in de 
Benelux), met een omzet van circa 3.3 miljard SEK. Meer informatie over Nefab is te vinden op www.nefab.com.  

 

Vanwege groei van Nefab in Nederland, zijn we op zoek naar een 

Project Coördinator 
die ons Sourcing & Sales Support team in Voorthuizen (Barneveld) komt versterken. 

 

Taken/Verantwoordelijkheden 
- Opstellen van kostcalculaties en offertes  
- Uitzetten en opvolgen van offerteaanvragen naar leveranciers, zowel intern als extern 
- Uitvoeren van de Nefab Sourcing Strategie 
- Managen van relaties met onze belangrijkste leveranciers 
- Valideren en accepteren van offertes van leveranciers 
- Verantwoordelijk voor de juiste administratieve verwerking van informatie in ons ERP 

systeem 
- Verantwoordelijk voor coördinatie en sturing in projecten 
- Opleveren van accurate, juiste en complete projectinformatie naar interne en externe 

stakeholders 
- Het managen/monitoren van voorraadniveaus ruw materiaal en gereed producten 
- Het managen/monitoren van winstgevendheid van nieuwe en bestaande projecten 

 

Gezien de aard van ons bedrijf en de voorkomende werkzaamheden is het mogelijk dat de Project 
Coördinator Sourcing & Sales Support andere dan de hierboven genoemde taken en 
verantwoordelijkheden uit zou moeten voeren. 
 

Jouw profiel: 
- HBO werk- en denkniveau 
- Ervaring met MS-office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
- Resultaat gedreven, sterk analytisch vermogen, technische kennis, creatief, 

oplossingsgericht, klantgerichte denker, communicatief vaardig 
- Je presteert onder druk, weet prioriteiten te leggen en kan goed overweg met deadlines 
- Kennis en ervaring in het werken met een ERP systeem 
- Ervaring in inkoop en projectmatig werken is een pré 

 
Ons aanbod 

- Je wordt onderdeel van een gemotiveerd en betrokken team binnen een professionele, 
open en uitdagende organisatie  

- Werken voor een sterk groeiend internationaal bedrijf met veel doorgroeimogelijkheden 
- Een marktconform salaris afhankelijk van ervaring en opleiding 

 
Herken jij je in bovenstaand profiel?  

Dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw CV en motivatiebrief in het Nederlands of Engels.  
Deze kun je sturen naar jobs@nefab.nl met referentie “Project Coördinator Sourcing & Sales Support”. 

Voor meer informatie over deze vacature of ons bedrijf kun je bellen naar ons kantoor op +31 342 490147 en vragen 
naar de Sourcing en Sales Support Manager. 

http://www.nefab.com/
mailto:jobs@nefab.nlm

