In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving, hebben we een openstaande vacature zoals hier
beschreven. Punch Metals is daarom op zoek naar een ambitieus, loyaal en no-nonsense talent.

Aankoper m/v
Functiebeschrijving :
Als strategische aankoper ben je verantwoordelijk voor alle aankopen van materialen en grondstoffen,
diensten aan de beste voorwaarden en kwaliteitseisen.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden :
- Je bent verantwoordelijk voor alle aankopen voor de site van materialen en diensten (kennis in de
automotive sector, plaatstaal met zijn technische en kwalitatieve eigenschappen is een plus)
- Je gaat op zoek naar en selecteert nieuwe/alternatieve leveranciers
- Je staat in nauw contact met de verschillende afdelingen om hun behoeften en de vereiste
technische specificaties voor nieuwe aankopen te identificeren ( ook vanuit projectfase )
- Je streeft naar het onderhandelen van de beste voorwaarden met leveranciers
- Je beheert en evalueert je leveranciersnetwerk om de kwaliteit van de leveringen te behouden
- Je volgt leveringen op en waakt over de naleving van de contractvoorwaarden en levertermijnen
- Je stelt aankoopcontracten op met leveranciers
- Je lost potentiele conflicten met leveranciers op
Profiel :
- Je hebt een opleiding genoten – Bachelor binnen een technische richting, Master wordt beschouwd
als een pluspunt of je hebt relevante ervaring.
- Je hebt ervaring in het onderhandelen van prijzen, contracten en voorwaarden
- Je hebt goede kennis van MS Office en ERP Systeem ( Voorkeur : BaaN Infor )
- Je hebt uitstekende communicatieve- en interpersoonlijke vaardigheden.
- Je hebt een sterke analytische mind-set en oog voor detail en kwaliteit
- Je hebt organisatorische vaardigheden en een sterk gevoel voor teamwork
- Je hebt een goede kennis van Duits
Aanbod :
- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving.
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en een contract voor onbepaalde duur.
- Wij besteden veel aandacht aan betrokkenheid en opleiding van onze medewerkers.
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Je krijgt meer
verantwoordelijkheid en wordt omringd door ervaren collega’s.
Solliciteren :
PUNCH METALS nv
Nobelstraat 2
3930 HAMONT-ACHEL
E-mail met cv t.a.v Dhr. Raf Vandael - raf.vandael@punchmetals.com

