Vacature | Inkoper M/V | Terneuzen
Kan jij in bedrijfsbelang strategische keuzes maken over de aanschaf van
materialen/goederen, services en/of voorraden? Heb jij goede sociale vaardigheden
om mensen te overtuigen van inkoopbeleid? Ben jij daarnaast effectief,
oplossingsgericht, verbeteringsgericht en creatief? Dan zoeken wij jou!
Verbrugge Terminals is op zoek naar een Inkoper. Als inkoper ben jij verantwoordelijk voor
het coördineren van het strategische inkoopbeleid, met bijhorende complexiteit en
inkoopvereisten. Hieronder valt het beheren van strategische inkoopprocessen en
inkoopdocumenten, het ondersteunen en plannen van inkopen, het beheren van
leveranciersprocessen en relaties met leveranciers en het ondersteunen van inkoopstrategieën.
Wat ga jij doen?
(Strategische) inkoopprocessen beheren/uitvoeren:
• Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het strategische en tactische
inkoopproces. Hierin selecteer je leveranciers om niet-gebonden
materialen/goederen, services en/of voorraden in te kopen.
• Je zal samenwerken met collega’s van andere afdelingen om materialen/goederen,
services en/of voorraden aan te schaffen. Dit doe jij met een verkregen akkoord en
binnen de opgestelde grenzen en limieten.
• Je zal als leidinggevenden en/of onderwerpsdeskundige optreden bij projectteams.
• Je zal samenwerken met interne stakeholders binnen de verschillende afdelingen om
complexe, strategische inkoopactiviteiten te coördineren.
• Je zal samenwerken met collega's om een eenduidige werkmethode op te stellen en
verschillende ervaringen uit te wisselen.
Planning en ondersteuning voor het inkopen bieden:
• Je zal de korte en lange termijn inkoopbehoeftes van het bedrijf in beeld brengen.
• Je brengt inzicht in de belangrijkste behoefte van de organisatie ten behoeve van de
werkzaamheden en belanghebbenden.
• Je brengt inzicht in de inkoopomgeving van de verschillende afdelingen.
• Je zal interne en externe audits op het gebied van inkoopprocessen ondersteunen.
Inkoop-strategieën implementeren en leveranciers en overeenkomsten beheren:
• Je zal (de organisatie) ondersteunen bij de ontwikkeling van categoriestrategieën
• Je zal de inkoop-organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van categoriestrategieën/strategische inkoopprocessen.
• Je zal de relatie onderhouden met en de prestaties van leveranciers monitoren.
• Je draagt verantwoordelijkheid voor het leveren van besparingen binnen jouw
invloedssfeer.

Wie zoeken wij?
- Jij hebt een HBO werk- en denkniveau.
- Jij hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van inkopen, handelen of strategisch
bevoorraden.
- Jij bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Jij hebt goede vaardigheden in Microsoft Office en Outlook.
- Jij hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift.
- Jij bent communicatief sterk in woord en geschrift, met externe partijen en collega’s.
- Jij begrijpt wat er wordt verwacht en neemt weloverwogen initiatieven en risico’s .
- Jij hebt goede sociale vaardigheden om relaties op te bouwen en om jouw
onderhandelingsvaardigheden toe te passen.
- Jij kan correct feedback geven aan relaties over het product en je stelt
verbeteringsdoelen en actieplannen op.
- Jij denkt kritisch over de strategische inkoop om resultaten te behalen en kan deze
onderbouwen aan externe partijen en collega’s.
- Jij kan mensen overtuigen van jouw strategische (inkoop)beleid.
- Jij bent in jouw werk effectief, oplossingsgericht, verbeteringsgericht en creatief.
- Jij kan zelfstandig werken maar bent zeker ook een teamplayer.
Wat hebben wij te bieden?
- Een baan met veel persoonlijk en telefonisch contact in afwisseling met administratie
en het uitwerken van processen.
- Een baan met ruimte voor persoonlijke inbreng en ideeën.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een uitdagende functie waar geen dag hetzelfde is.
Procedure
Spreekt de functie van inkoper jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer dan direct!
Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te bespreken. Is
er een wederzijdse klik? Wellicht kan jij direct starten.
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals
uitzendbureau).

