
WERKEN IN DE MOTORBRANCHE?
Wij zoeken een:

BACKOFFICE MEDEWERKER INKOOP
(Fulltime 39,75 uur. Locatie: Veghel)

Wie wij zijn:
Splash Design importeert, creëert en distribueert motorkleding en -accessoires voor de retailmarkt van de 
gemotoriseerde tweewieler. Met zo’n 100 medewerkers zijn we hard bezig om merken als O’Neal, Forma, Schuberth, 
Cardo, Oakley en HJC in de Benelux exclusief te vertegenwoordigen.
 
Daarnaast ontwikkelen we binnen de muren van Splash Design een eigen motorkledingmerk genaamd MACNA. 
Hier wordt door een team van designers met passie aan gewerkt, en dat merken we, ook buiten Nederland: MACNA 
wordt momenteel in bijna 60 landen verkocht.
Er gebeurt dus van alles in Veghel, waar ons hoofdkantoor met distributiecentrum en dealershowroom gevestigd 
is. Buiten de 12.000 m2 in Veghel, zijn we ook actief op internationaal vlak; in zowel Italië als Portugal hebben we 
vestigingen van waaruit de Zuid-Europese markten, inclusief Frankrijk en Spanje, worden aangestuurd.

Nieuwsgierig geworden? Check onze websites: www.splashdesign.com en www.macna.com

Wat je gaat doen:
• Verwerken van inkoopvoorstellen en plaatsen van inkooporders van bijvoorbeeld 
 motorkleding, -helmen en -accessoires bij leveranciers en fabrieken over de hele wereld. 
• Opvolgen van openstaande inkooporders.
• Contact onderhouden met leveranciers, transporteurs en douaneagenten wereldwijd. 
• Aanmaken van nieuwe artikelen in het ERP systeem (SAP Business One) en up-to-date houden van
 productgegevens en artikelprijzen.  

Wie jij bent:
• Enthousiast en proactief.
• Zelfstandig, nauwkeurig en verantwoordelijk.
• Beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift.
• In het bezit van een afgeronde opleiding op MBO-niveau. HBO is een pre.

Wij bieden je:
• De tijd en ondersteuning om rustig en goed ingeleerd te worden.
• De mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen en trainingen. 
• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
• Een salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je leeftijd en functie.
• Een dynamische werkorganisatie met toonaangevende marktpositie.
• Een vaste baan na een contractduur van 7 maanden is de doelstelling.  

Klinkt dat als muziek in jouw oren? Of heb jij toevallig contacten op de zwarte markt die kunnen leveren voor een 
appel en een ei?

Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar vacature@splashdesign.com t.a.v. Patrick Kant en wie weet tot snel!


