
Nayak Aircraft Services 

Nayak ondersteunt in het onderhoud van Airbus, Boeing, Embraer en Fokker vliegtuigen. Nayak Aircraft Services 
is een onafhankelijke MRO gespecialiseerd in het maximaliseren van vliegtuig prestaties. Operationeel in diverse 
Europese landen, Turkije en Rusland biedt Nayak onderhoud aan meer dan 100 vliegtuigmaatschappijen. 

Voor ons hoofdkantoor in Lijnden zijn we op zoek naar een  
 

Purchaser (fulltime 38 uur per week) 

Als Purchaser ben je verantwoordelijk voor het tijdig verwerven van onderdelen, materialen en andere 
benodigdheden t.b.v. vliegtuigonderhoud, volgende meest efficiënte prijs in verhouding tot de kwaliteit en 
levertijd. 
 

Functie inhoud: 

 

• Representatief aanspreekpunt voor het bedrijf naar externe relaties 

• Het beheren van alle inkoop relevante data (leverancier gegevens, levertijden, prijzen etc.) in het 
relevante systeem (AMOS)  

• Werken volgens de MOE en de daarop gebaseerde WPI’s 

• Het beheren en bewaken van het gehele order proces vanaf de aanvraag vanuit de productie tot het 
binnen boeken in het magazijn 

• Het nemen van het economisch beste besluit voor de aankoop met in achtneming van prijs, levertijd en 
kwaliteit 

• Verantwoordelijk voor de aankoop van benodigde materialen, onderdelen, en gereedschappen voor de 
Technische Dienst op alle stations volgens de Nayak procedures. 

• Verantwoordelijk voor een stipte levering van alle aankopen, loans exchange orders met de juiste 
papieren en volgens de Nayak procedure vereiste kwaliteit. 

• Valt direct onder supervisie van de Logistics Manager 
 

Functie-eisen: 

 

• Minimaal MBO+ werk- en denkniveau  

• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

• Minimaal 3 jaar ervaring met inkoopprocessen  

• Ervaring in een (logistieke) vliegtuigonderhoud omgeving en kennis van technische documentatie 
(AMM/ IPC / CMM, etc.) is een pre 

• Daarnaast is de kandidaat die wij zoeken klantgericht, kostenbewust en goed in plannen en 
organiseren 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende positie in een dynamische internationale werkomgeving; 

• Arbeidsvoorwaarden conform: Pensioenregeling PME en Cao Metalektro. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV voor 17 januari 2022 naar 

vacancies@nayak.nl 

mailto:vacancies@nayak.nl

