Parenco Hout BV is een internationaal georiënteerd bedrijf gespecialiseerd in
bosexploitatie, rondhout en biomassa en gevestigd in Duiven.
Wie zijn wij?
Wij zijn geen houthandelaar met een kortetermijnvisie. Wij denken verder dan snelle winst en hoge
omzetcijfers. Wij waarborgen liever een goed en langdurig contact met boseigenaren, beheerders,
exploitanten en eindverbruikers. Daar is iedereen immers bij gebaat. Wij streven daarom altijd naar
een partnership op lange termijn met boseigenaren, bosexploitanten en houtverwerkende industrie.
Wij steken letterlijk onze handen uit de mouwen want wij kappen met de boseigenaren mee.
Wij taxeren en kopen hout op stam of kant-en-klare sortimenten. Wij hanteren onze eigen
bosexploitatie-methode, Eco-Harvast, waarbij maximale zorg voor milieu, flora en fauna gegarandeerd
wordt.
Vanwege groei van ons bedrijf zijn wij voor ons commerciële team op zoek naar een

INKOPER HOUT OP STAM
Wat zijn je werkzaamheden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteren van (potentiële) leveranciers voor de levering van hout aan PARENCO Hout bv;
Het aankopen van hout op stam, hierbij maken van een zorgvuldige inschatting van
beschikbare houtmaten en sortimenten, middels biedingen op veilingen, inschrijvingen,
aankoop van boseigenaren en afname binnen raamcontract;
Het opstellen van voorcalculaties;
Het opstellen, per object, van contracten met boseigenaren, met aannemers en
transportondernemingen *;
Het zorgen voor een doelmatige afstemming van exploitatie en transportwerkzaamheden *;
Uitvoering geven aan houthandelsactiviteiten;
Het leveren van een bijdrage, middels de in- en verkoopactiviteiten;
Zoeken naar alternatieve in- en verkoopmogelijkheden in geval van sterke fluctuaties in
houtaanbod en/of aanwezige houtvoorraden;
Analyseren van nacalculaties van bosexploitatie-objecten *;
Het volgen van ontwikkelingen in de Nederlandse, Belgische en Duitse houtmarkt;
Het controleren van inkoop-, exploitatie-, transportfacturen *;
Het coderen van inkoopfacturen * (transport/ exploitatie);
Het mede-plannen van leveringen van de eerstvolgende maand via de maandelijkse
planningsvergadering;
Het monitoren van FSC- en PEFC-hout bij in- en verkoop;

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Beschikt over een commerciële opleiding en hbo denkniveau;
Beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
Hebt commerciële affiniteit en ervaring met IT;
Bent een teamspeler;
Vindt het leuk om onderweg en in de buitenlucht te zijn;
Hebt liefde voor natuur.

Wat bieden wij jou?
•
•
•

Marktconform salaris;
Prettige werksfeer & hecht team;
Mogelijkheid tot auto van de zaak.

Uw schriftelijke reactie met CV kunt u sturen aan Bram van den Nagel middels
bram@parencohout.com

