
 

 

 

 

Quality Buyer 
Fulltime 

 
 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 
marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 
Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 
in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 
 
Wegens uitbreiding zijn wij voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en gedreven Quality Buyer 
met als standplaats Groningen. Vanuit deze rol ben je ook met regelmaat op onze locatie in Assen te vinden. 
 

Omschrijving 
In deze afwisselende en zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid 
van de ingekochte materialen, grondstoffen, onderdelen, goederen en diensten aan de hand van technische 
specificaties. Je houdt hierbij rekening met de strategische bedrijfsbelangen van onze organisatie. Jouw 
werkzaamheden bestaan uit het initiëren en coördineren van  leveranciers audits, het afwikkelen van (complexe) 
kwaliteitsmeldingen en waar nodig het initiëren van verbeteracties richting de leveranciers.   
 Als Quality Buyer  ben je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en fungeer je als 
sparringpartner voor de business. Je hebt de focus op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en bent voortdurend op 
zoek naar mogelijkheden ter verbetering.  Je levert  daarmee  een actieve bijdrage aan het verbeteren van 

interne en externe inkoop- en kwaliteitsprocessen.  
 

Wat vragen wij? 
 Je beschikt over een afgeronde (technische) HBO-opleiding,  bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en NEVI 2. 
 Je beschikt over relevante werk ervaring in een vergelijkbare functie binnen een (internationale) technische 

productieomgeving. 
 Je hebt passie voor jouw vakgebied, bent analytisch goed onderlegd en beschikt over een goede 

onderhandelingsvaardigheden.  
 Je hebt ervaring in het werken met ERP systemen (bij voorkeur SAP) en beschikt over goede kennis van Excel. 
 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing van 

de Nederlandse en Engels taal in woord en geschrift.  
 Je bent initiatiefrijk,  enthousiast, resultaatgericht.  

 
Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende 
ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  
 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. Voor meer 
inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met: Xander Hoekstra, 
x.hoekstra@mg-group.com. 
De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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