
Laservision 
zoekt een: Medewerker
inkoop en logistiek (40 uur)

Laservision Instruments is een toonaangevend, ondernemend en 
ambitieus bedrijf gespecialiseerd in de distributie van medische en 
esthetische laserapparatuur, IPL-systemen, diagnostische appa-
ratuur en medisch meubilair aan ziekenhuizen, privéklinieken, ZBC’s 
en huidtherapiepraktijken in Nederland. 

Laservision is op te delen in verschillende divisies, namelijk: oogheel-
kunde, chirurgie en dermatologie. Ook verricht de serviceafdeling 
van Laservision onderhoud en service aan geleverde apparatuur. 

Vanuit onze vestiging in Nieuwleusen werken wij met een eigen team 
van klinische en technische specialisten voor trainingen en service en 
voorzien wij ook in advies en hulp bij het uitvoeren van behandelin-
gen. Daarnaast heeft Laservision twee zusterbedrijven, Optiekvision 
en Medilaser (BE), en levert Laservision (para)medische artikelen via 
de eigen webshop www.carewebshop.nl en professionele huidverzor-
gingsproducten via de webshop www.toskani.nl.

Onze organisatie

Wie wij zoeken

De functie

Wij bieden

Wij zijn een professionele organisatie met ambitie en 
groeipotentie en streven naar een goede balans tus-
sen werk en privé voor onze medewerkers, wij bieden 
jou:

• Een fulltime functie van 40 uur per week;
• Een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een

contract voor onbepaalde tijd;
• Een marktconform salaris, overeenkomend met

de zwaarte en inhoud van de functie;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• 26 vakantiedagen en 8% vakantiegeld;
• Een pensioensregeling;
• Een informele weekafsluiting op de vrijdagmiddag!

Jij bent een klantvriendelijke collega (m/v) die zich niet 
snel van de wijs laat brengen en snel kan schakelen en 
beschikt over:

• Minimaal een mbo-opleiding richting commercie of
Supply Chain management;

• Goede communicatieve en
onderhandelingsvaardigheden;

• Een aantal jaren ervaring in een gelijkwaardige
functie, bij voorkeur in een handelsonderneming;

• Ervaring met voorraadbeheer, inkoopplanning en
logistieke processen;

• Kennis en ervaring met financiële en CRM software;
• Goede beheersing van Nederlands en Engels

in woord en geschrift.

Ben je enthousiast geworden over de vacature van 
medewerker inkoop en logistiek en wil je er graag voor in 
aanmerking komen? Stuur dan jouw CV met een 
korte motivatiebrief naar Henry Zwiers 
(henry.zwiers@laservision.nl).

Wil je eerst meer informatie over de vacature of 
over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact 
op met Henry Zwiers, per mail 
henry.zwiers@laservision.nl of 
telefonisch 0529 – 428 000.
Kijk voor meer informatie op: 
www.laservision.nl

Wij zijn op zoek naar een medewerker inkoop en logistiek (40 uur)
die er naar uitkijkt om ons backoffice team te komen versterken en te 
komen werken in een afwisselende en dynamische werkomgeving.
Als medewerker inkoop en logistiek ben je verantwoordelijk voor de ad-
ministratieve afhandeling van het logistieke inkoopproces ten behoeve 
van verkooporders en voorraadposities bij onze vaste leveranciers en 
verzorg je (raam)contracten en overeenkomsten ten behoeve van de 
facilitaire dienstverlening.

Samen met een collega beheer je de administratieve verwerking van 
de goederenontvangst, voorraadinventarisaties, planning van 
aflevering van goederen en verkooporders. Ook ben je medeverant-
woordelijk voor artikelen-, prijs- en wagenparkbeheer. Als medewerker 
inkoop en logistiek ben je het eerste aanspreekpunt voor onze 
leveranciers inzake inkooporders, bestellingen en beheer van 
evertijden. Ter ondersteuning van jouw collega of bij diens afwezigheid 
ben je verantwoordelijk voor o.a.:

• Het proces van verkooporders, facturatie en levering van goederen;
• De ontvangst, controle en administratieve verwerking van

ontvangen goederen;
• De planning, registratie en facturatie van verhuurgoederen;
• De planning van het transport en leveringen van en naar Laservision;
• Verder voorkomende administratieve en

ondersteunende taken op gebied van logistiek.


