
   
 

 

 

 
 
 
    
Als wereldwijd technologiebedrijf en dienstverlener in de animal health-sector ondersteunt 
Covetrus gezelschapsdieren-, paarden- en landbouwhuisdierenpraktijken. Wij bieden een 
uitgebreid assortiment aan producten, software en diensten waarmee we veterinaire 
professionals helpen de diergezondheid te bevorderen, sterke klantrelaties te onderhouden 
en een goed financieel resultaat te behalen. Bij alles wat Covetrus doet, staat de dierenarts 
centraal. In 25 landen zetten zich dagelijks ruim 5.000 Covetrus-medewerkers in, om de 
bedrijfsresultaten van zo’n 100.000 dierenartsen en hun praktijken te helpen verbeteren. 
 
Vanuit het Brabantse Cuijk richten zich iedere dag ruim 100 medewerkers op de distributie 
en verkoop van diergeneesmiddelen, dieetvoeders, medische disposables en 
instrumentarium aan dierenartsenpraktijken. Covetrus Nederland is de marktleider binnen de 
veterinaire markt.   
 
Binnen ons team in Cuijk is de vacature ontstaan van: 
 

Buyer Assistant / Inkoop Assistent 
 
Ben jij accuraat in administratieve processen, in staat hoofd- van bijzaken te scheiden, 
stressbestendig en een teamspeler? Dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken. 
 
De afdeling operationele inkoop zorgt ervoor dat het dagelijkse inkoopproces soepel verloopt 
en bewaakt de optimale balans tussen voorraadbeschikbaarheid en voorraadkosten. 
 
Als Buyer Assistant werk je samen met 2 andere Buyer Assistants en zorgen jullie als team 
ervoor dat de administratieve stroom behorende bij het inkoopproces zo soepel mogelijk 
verloopt. Binnen het team van Buyer Assistants krijg je de verantwoordelijkheid over je eigen 
deel van het assortiment waar je zorgt dat facturen en leverdata kloppen. Je wikkelt 
klantklachten en mankementmeldingen snel en succesvol af. 
 
Wat ga je doen?  
 
- Toezien op correctheid van inkooporders. 

- Tijdig oplossen van problemen met de goederenontvangsten (mankementmeldingen). 

- Afhandelen van klantklachten. 

- Uitvoeren en distribueren van vooraf gedefinieerde rapportages. 

 
Wat vragen we?  
 
- Een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in een bedrijfskundige of administratieve richting. 
- Ervaring met SAP ECC of SAP S4Hana is een pré. 
- Goede beheersing van Microsoft Excel. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
- Eerdere ervaringen met inkoopprocessen is welkom maar geen verplichting. 
 

 

 

 



   
 

 

 

Wat krijg je er voor terug?  

- Je werkt voor de grootste veterinaire groothandel van het land, die deel uitmaakt van een 
internationaal beursgenoteerde organisatie. 

- Een open en informele werksfeer. 
- Je werkt nauw samen met collega's van verschillende afdelingen. 
- Een ruim aanbod vakantiedagen om voldoende tijd over te houden voor ontspanning.  
  
 
 
Meer informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Eelco de Jong, Inventory 
Manager bij Covetrus, via e-mail eelco.dejong@covetrus.com 
 
Ben je ervan overtuigd dat jij de collega bent die wij zoeken? En ben je klaar voor de 
uitdaging die deze vacature met zich meebrengt, dan ontvangen wij graag jouw 
motivatiebrief en CV per e-mail via hr@covetrus.nl 
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