
 
 

 
 

 
MILabs is een snelgroeiende en uiterst innovatieve speler in de medische industrie. Vanuit 

haar hoofdkantoor op het Sciencepark Utrecht, levert het  state-of-the-art technologieën in 

PET, SPECT, Optical Imaging en X-Ray CT. De producten van MILabs concurreren met de 

grootste biomedische apparatenleveranciers ter wereld en worden wereldwijd door 

toonaangevende universiteiten, academische ziekenhuizen, CRO's en farmaceutische 

bedrijven gewaardeerd. 

Ons team van medewerkers en medewerkers omvat veel van de belangrijkste vernieuwers in 

in-vivo moleculaire en medische beeldvorming systemen. Onze cultuur viert diversiteit en 

ondernemerschap en prijst de unieke bijdrage van elke medewerker. We zijn nu op zoek 

naar een 

 

 

Technisch Inkoper 
 

 

 

Als Procurement Officer (Technisch Inkoper) ben je verantwoordelijk voor de aanschaf van 

alle (sub-)componenten en diensten voor alle producten van MILabs (R&D-) projecten. Je 

zorgt voor alle inkoop, de uitbesteding van werk en geeft sturing aan (interne) 

werkvoorbereidingsprocessen om de voortgaande groei van de pre-klinische activiteiten van 

MILabs te faciliteren. Ook definieer en structureer je de processen voor de klinische 

activiteiten, in overeenstemming met ISO13485. Daarnaast vervult de Technisch Inkoper een 

prominente rol bij de selectie en de implementatie van de best passende ERP-tool. 

 

 

Taken en Verantwoordelijkheden: 

- Eindverantwoordelijk voor de inkoop van alle grondstoffen en materialen voor zowel 

productiesystemen als R&D-projecten, testopstellingen en prototypen 

- Opstellen, onderhandelen, uitvoeren, onderhouden en evalueren van raamcontracten 

en andere strategische koopovereenkomsten 

- Eindverantwoordelijk voor voorraadbeheer teneinde de continuïteit van productie te 

garanderen 

- Verantwoordelijk voor de selectie en evaluatie van toeleveranciers (beoordeling), 

volgens ISO 9001 en ISO 13485 

- Speelt een belangrijke rol bij het opstellen van programma van eisen voor de selectie en 

implementatie van een nieuwe ERP tool. Verantwoordelijk voor de correcte 

implementatie voor wat betreft het werkvoorbereidings- en inkoopproces 

- Ondersteunen van de engineers bij R&D werkzaamheden t.a.v. de aankoop van 

materialen en het onderhandelen met verkopers. 



 

 

Achtergrond: 

- Relevante technische opleiding 

- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een high-tech organisatie binnen de maak-

industrie 

- Brede kennis van inkoopvoorwaarden en condities met internationale toeleveranciers, 

zeer goed werkzaam op strategisch niveau 

- Zeer ervaren met de juridische aspecten van inkoop overeenkomsten 

- Bekend met kwaliteitsmanagement systemen (ISO 13485), kennis/ervaring met de 

ontwikkeling en het maken van medische apparaten is een pré 

 

 

 

Beloning: 

Goede beloning voor werken in een jonge en dynamische omgeving inclusief bonus. 

Voor meer informatie over MILabs kunt u terecht op onze website www.milabs.com. Om te 

solliciteren stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@milabs.com. 
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