Gezocht: PROCUREMENT VERANTWOORDELIJKE (m/v)
Jij hebt een passie voor het beheer en de uitvoering van een kosten efficiënt aankoopbeleid? Je vrienden en
professionele netwerk omschrijven je als: communicatief, resultaatgericht en een geboren onderhandelaar?
Voel je je aangesproken?
Dan is een job als Procurement Verantwoordelijke bij Beltaste, een gevestigde waarde binnen de voedingssector,
misschien wel de volgende stap in jouw carrière.
Jouw opdracht
In je rol als Procurement Verantwoordelijke sta je in voor het volledige aankoopproces van prijsvraag tot
effectieve bestelling van productie en niet-productiegerelateerde aankopen van goederen, materialen en
diensten voor alle productiesites van de groep. Hierbij streef je naar het aankopen van de beste kwaliteit in de
juiste hoeveelheid, op het juiste moment, tegen de beste prijs en tegen de meest voordelige condities. Overigens
sta je in voor een logistieke opvolging van bestelling tot levering van deze aankopen en verzorg je de
klachtenbehandeling. Je bent tevens verantwoordelijk voor het beheren van het aankoopbudget en voorziet in
correctieve bijsturingen waar nodig. Vanuit je expertise sta je interne stakeholders te woord m.b.t. het
aankoopbeleid en de aankopen. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren, bijsturen
en permanent optimaliseren van aankoopprocedures en processen. Vanuit jouw rol sta je in voor het strategisch
anticiperen op ontwikkelingen in de leveranciersmarkten. Tot slot sta je in voor het onderhouden, evalueren en
uitbreiden van het netwerk van leveranciers, klantendiensten en vertegenwoordigers.

Jouw profiel
•
•
•
•

Je genoot een masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring.
Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie bij voorkeur in de voedingssector.
Je bent een netwerker en een geboren onderhandelaar.
Vlotte communicator zowel mondeling als schriftelijk.

•

Je werkt resultaatgericht en bewaakt steeds de voortgang van werkzaamheden.

•

Je beschikt over excellente kennis van Nederlands en Engels, kennis van de Franse en Duitse taal is een
pluspunt.

•

De courante office pakketten kennen weinig geheimen voor jou, evenals ERP Software.

Aanbod
Als kwalitatieve topspeler bieden wij bij Beltaste jou een correct loonpakket en een boeiende internationale job
in eigen streek. Je komt terecht in een familiebedrijf waar onze waarden: passie, respect, openheid en familie
centraal staan in alles wat we doen. Uiteraard zitten toffe collega’s en een fijne collegiale sfeer mee in het pakket!

Interesse ?
Lijkt deze positie binnen Beltaste je op het lijf geschreven? Laat ons dan snel iets weten en bezorg ons jouw CV
en motivatiebrief via: inge.rooyakkers@beltaste.be

