
 
 

Making Molecular Imaging Clear 
 

 

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 succesvol 

met de grootste biomedische apparatenleveranciers ter wereld en worden wereldwijd door 

toonaangevende universiteiten, academische ziekenhuizen, CRO's en farmaceutische 

bedrijven ingezet voor baanbrekend biomedisch onderzoek. Voor uitbreiding van ons team, 

zijn we per direct op zoek naar een all-round: 

 

 
Technisch Inkoper 

 

 

In deze rol maak je deel uit van een enthousiast multidisciplinair team van toegewijde 

engineers die state-of-the-art imaging systemen ontwikkelen. Jouw technische achtergrond 

maakt je de belangrijkste persoon voor de aankoop van zowel maak- alsmede inkoopdelen. 

Je zorgt ervoor dat aan de operationele inkoopbehoeften wordt voldaan, waarbij je stuurt 

op maakbaarheid, prijs, kwaliteit, levertijd en continuïteit. Je bent het eerste technische 

aanspreekpunt voor leveranciers en fabrikanten, maar ook voor collega engineers 

(bijvoorbeeld bij het bepalen van BOM-eigenschappen, enz.). 

 

Taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 (mede-) opzetten en verwerken van de mechanische en elektrische onderdelenlijst 

(BillOfMaterial) 

 Offertes aanvragen voor nieuwe en/of herziene onderdelen en - waar nodig -maak-

/haalbaarheid bepalen 

 Mede verantwoordelijk voor de leveranciers-selectie (in samenspraak met 

engineering) 

 Zorg dragen voor een continue aanvoer van benodigde goederen en materialen en 

daarbij bewaken dat leveringen conform gespecificeerde kosten, kwaliteit en 

leveringsomvang/- termijn zijn 

 Periodiek evalueren van (kritische) leveranciers en vroegtijdig ondervangen van 

leveringsproblemen die een risico voor de bedrijfsvoering kunnen vormen 

 Verantwoordelijk voor de fabrieksacceptatietest (afname) op locatie bij leveranciers 

voor wat betreft kritische componenten 

 Eerste aanspreekpunt voor leveranciers en fabrikanten voor (inkoop-)technische 

zaken 

 Ondersteunen van de operationele inkoop voor bijv. grote series en/of grijpvoorraad 
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Achtergrond: 

- Je hebt een technische achtergrond (bijvoorbeeld B.Sc. in Mechanical Engineering) 

- Relevante werkervaring (+/- 5 jaar) 

- Bij voorkeur werkervaring in ERP-omgeving 

- Je hebt een commerciële insteek en bent uitstekend in staat routinematig contact met 

leveranciers te onderhouden (van het maken van afspraken tot het onderhandelen over 

prijsstelling en voorwaarden) 

- Je hebt affiniteit met de machinebouwindustrie, bij voorkeur aangevuld met inzicht en 

vaardigheden op het gebied van fijnmechanica en/of motion control 

- Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit. Je weet goed prioriteiten te bepalen 

en verliest de grote lijnen daarbij niet uit het zicht. 

 

Werken met MILabs betekent werken in een informele, snelle en hightech omgeving. 

 

 

 

Beloning: 

Goede marktconforme beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden voor werken in een 

jonge en dynamische omgeving. 

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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