
Voor ons onderdelenmagazijn zijn we op zoek naar een:

INKOPER/VERKOPER ONDERDELEN
Heb jij ervaring opgedaan als monteur of technisch medewerker en heb jij affiniteit met de landbouw?
Mooi! Dan is Slecoma op zoek naar jou! 

Functie omschrijving
Jouw werkdagen zullen heel divers zijn. Als inkoper/verkoper onderdelen zoek jij de juiste onderdelen op in ons 
onderdelenprogramma en zorg je voor een snelle logistieke verwerking. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het 
bestellen, uitpakken, controleren, opslaan en versturen van orders. Jij bent de schakel tussen de klanten, monteurs 
en leveranciers. Jouw taken en verantwoordelijkheden:
• Magazijn bevoorrading en voorraad management;
• Inkopen machine onderdelen;
• Verzorging onderdelen logistiek;
• Technische ondersteuning/advisering met betrekking tot onderdelen;
• Verkopen machine onderdelen via balie en/of werkplaats.

Functie eisen
Jij hebt al eerdere technische werkervaring opgedaan en bent klaar om je handen uit de mouwen te 
steken. Jij bent behulpzaam, nauwkeurig en klantgericht. Daarnaast:  

• Ben je communicatief vaardig;
• Ben je handig in het werken met administratieve systemen;
• Heb je een proactieve, energieke en stressbestendige persoonlijkheid;
• Heb je werkervaring als monteur of technisch medewerker;

• Ben je 40 uur per week beschikbaar.

Waar kun je op rekenen?
• Een prettige werksfeer met eigen verantwoordelijkheid; 
• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Salaris afgestemd op je kennis en werkervaring;

• Veel ruimte en vrijheid om jouw eigen functie vorm te geven.

Bedrijfsprofiel
Slecoma Boekel BV is een landbouwmechanisatiebedrijf met import- en exportactiviteiten. De organisatie is 
gespecialiseerd in de verkoop en service van tractoren en landbouwmachines en heeft klanttevredenheid hoog in 
het vaandel staan. 
gespecialiseerd in de verkoop en service van tractoren en landbouwmachines en heeft klanttevredenheid hoog in het 
vaandel staan. 

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct! Stuur je CV met motivatie voor 25 maart naar: 
Slecoma Boekel BV, De Vlonder 141, 5427 DD Boekel 

Of mail naar: info@slecoma.nl

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via parts@slecoma.nl of bel even naar
0492-326767 (Keuze 1) en vraag naar Stefan Meulepas. 
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