
Vacature Inkoper Van Gastel Shoes 
 
Van Gastel Shoes te Gilze (tussen Tilburg en Breda) is op zoek naar 
ervaren inkoper met bij voorkeur internationale ervaring,. 
 
Van Gastel Shoes in het kort: 
Van Gastel Shoes is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
maken van kwalitatief hoogwaardige, verantwoorde en commerciële 
baby- en kinderschoenen. In haar meer dan 175-jarig bestaan is het 
familiebedrijf uitgegroeid tot marktleider in Nederland op het gebied 
van kinderschoenen. Daarnaast is Van Gastel Shoes een toonaangevende verantwoorde producent en 
heeft zij de merkenrechten over drie kinderschoenenmerken (BunniesJR, Braqeez en Twins & Trackstyle) 
welke worden verkocht via meer dan 300 retailers in Nederland, België en Duitsland en sinds een aantal 
jaren ook online via eigen webshops. In 2020 heeft Van Gastel Shoes daarnaast de licentie verkregen 
voor het herenschoenen merk McGregor. 
 
Er zal nauw worden samengewerkt met de zowel de productmanager als de sales-afdeling en 
administratie afdeling. De inkoper valt direct onder de (inkoop)directeur. 
 
Een impressie van de taken behorende bij de functie van inkoper: 

 Inkooporders maken in het systeem en uitsturen naar leveranciers 
 Lopende inkooporders opvolgen en levertijden strak houden in de planning 
 (internationale) transport inplannen en afstemmen met leveranciers en vervoerder 
 Transport documenten regelen in overleg met de vervoerders 
 Contract met vervoerders onderhouden 
 Klachten opvolgen, in kaart brengen en terugkoppelen naar leveranciers 
 Overige afdelingen informeren over status leveringen 
 Zorgen dat zowel leveranciers als transporteurs op de manier werken zoals de organisatie en 

kanten van de organisatie vereisen 
 Key accounts opvolging van verkooporders en leverdata 
 Verpakkings- en leveringsinstructies van Key account intern en extern (richting leveranciers) 

communiceren. Zodat Key accountant alles netjes geleverd krijgen 
 Schakelen en samenwerken met collega van orderverwerking, collega’s van Finance en (inkoop) 

directeur en externen (leveranciers). 

Eigenschappen van de verwachten in deze inkoopfunctie: 
 Goede kennis van de Engelse taal in woord en schrift 
 Pro actief en geen blad voor de mond 
 Goed en duidelijk communiceren, zowel intern als extern 
 Niet bang (om te vragen) en daarbij ook zelfstandig en pakt zaken snel op 
 Ervaring in inkoop is vereist. Kennis van ERP systemen en Excel is een pré 

 
Ben jij geïnteresseerd en zoek je een leuke plek om te starten met je eerste baan, stuur dan een 
sollicitatiebrief en CV naar colin@vangastelshoes.com en wij nodigen je graag uit voor een leuk gesprek. 
 
 


