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TECHNISCH INKOPER 
 

Wij. Tchai is de naam. We zijn een derde generatie familiebedrijf en cultiveren een filosofie 

welke volledig in het teken staat van het vergroten van de persoonlijke potentie van onze 

mensen. Een groep mensen met liefde voor het vak onder één dak (en daarbuiten). We zijn 

gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. We creëren 

merkactivatie door middel van concept denken, flagship stores, concept stores, pop-up 

stores en productpresentaties. Noem ons Retail specialist, sterspeler in shopper marketing of 

instore uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is een trots familiebedrijf dat internationaal het 

onmogelijke mogelijk maakt, al meer dan 60 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op 

wat we doen.  

Jij. Naam onbekend. Wel weten we dat jij gedetailleerd het overzicht kan bewaren in het 

werk door, een door jouw zelf gecreëerde structuur. Doordat je continu in contact bent met 

leveranciers en klanten, weet jij  met jouw commerciële instelling, nauwkeurig offertes aan te 

vragen en te beoordelen. Of dit in het Nederlands is of in het Engels, maakt voor jou niet uit.  

Met je technische achtergrond en hoge norm van kwaliteit, weet jij als geen ander hoe je de 

kwaliteitscontrole uit mag voeren op de ingekochte goederen. Uiteraard op de door jouzelf 

afgesproken levertijden, prijzen en kwaliteit. Dit alles door jouw waterdichte planning. 

Om dit alles goed te kunnen monitoren, zorg je voor de administratieve afhandeling van de 

bestellingen in ons ERP-systeem ( Business Central). Helemaal fijn als je hier al ervaring  

mee hebt! 

Jouw interesse in het vakgebied, zorgt ervoor dat je op de hoogte wilt blijven van alle 

technische ontwikkelingen door altijd opzoek te zijn naar nieuwe leveranciers en technische 

innovaties in de markt. 

Wil je werken bij een creatief bedrijf waar de mens centraal staat en veel ruimte is voor 

persoonlijke groei en samenwerking? Stel jezelf aan ons voor via thisisme@tchai.nl 
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TECHNICAL BUYER 
 

We. Tchai is the name. We are a third-generation family business and we cultivate a 

philosophy that is entirely dedicated to increasing the personal potential of our employees. 

We have grown from making displays to displaying brands. We create brand activations 

through concept thinking, flagship stores, concept stores, pop-up stores and product 

presentations. Call us retail specialists, star players in shopper marketing or in-store 

overachievers. We’re proud to say we have made the impossible possible for over 60 years. 

How do we keep going? Simple, we love what we do. Want to know more? 

You. We do know that you can maintain a detailed overview of work through structure that 

you create yourself.  Because you are frequently in contact with customers and suppliers, 

you – driven by your commercial skills - can accurately request and assess quotations. It 

makes no difference to you whether this has to be done in Dutch or in English. 

With your technical background and high standard of quality, you know better than anyone 

how to perform quality control on the purchased goods… all upon the agreed delivery times, 

prices and quality, of course, that are made possible by that fool proof planning of yours. 

To monitor this all to a T, you take care of the administrative processing of the orders through 

our ERP system (Business Central). Experienced in working with this already? Even better! 

Your interest in the field ensures that you want to keep yourself informed about the technical 

developments, and always look out for new suppliers and technical innovations in the 

market. 

Would you like to work in a creative company where people, their personal growth and 

working together stand central? Introduce yourself via thisisme@tchai.nl  
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