Vacature Trainee Consultant
Coppa
Coppa is het adviesbureau op het gebied van inkoop en logistiek. Onze medewerkers vergroten inkoopkracht,
verbeteren logistieke processen en optimaliseren in- en externe samenwerking binnen een organisatie.
Kennis vormt de kern van onze dienstverlening en het neerzetten van heldere resultaten is wat ons beweegt. Door
onze cultuur waarin plezier, ambitie en professionaliteit bovenaan staan, is Coppa de zakelijke partner en een
continue bron van kennis voor young en senior professionals.
Coppa streeft ernaar dé autoriteit te zijn op het gebied van inkoop en logistiek in die markten waarin wij actief zijn;
de zorgsector en de overheid.

Functie
Het volgen van een traineeship binnen Coppa biedt veel uitdaging en afwisseling. Coppa is opzoek naar junioren
met een potentie veel marktwaarde te creëren binnen de zorg en overheid. Als trainee werk je zelfstandig en wordt
je gecoacht door ervaren Partners / Senior Consultants / Inkoopprofessionals. Zij geven de richtlijnen aan, jij vult
het in! Het kan gaan om inkooptrajecten, processen en (Europese) aanbestedingen. Doormiddel van interne
trainingen, directe samenwerking en de projectervaring krijg je veel feedback wat direct in de praktijk toepasbaar
is, zodat jij optimaal kan werken en up to date blijft van de nieuwe ontwikkelingen.
Wij zijn van mening: ‘’Wij investeren waar jij ook investeert’’.

Profiel



Afgeronde HBO- of WO opleiding in de richting (technische) Bedrijfskunde, Facility management o.i.d.;



Als ‘high Potential’ uitgedaagd worden in een groeiende organisatie;



Drive om affiniteit met zorg en overheid te creëren;



Ben je communicatief sterk en een kei in relatiebeheer?;



Graag willen doorgroeien naar Consultant / Inkoopprofessional.

Geïnteresseerd?
Geef je carrière een boost door je motivatiebrief en CV naar iris.gebbing@coppa.nl te sturen. In de motivatiebrief
en CV moeten de hierboven genoemde criteria vermeld zijn, anders kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling
nemen. Een assessment kan een onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit functieprofiel neem dan vooral contact op met Iris Gebbing
+31619423887.

