White Crow Selection, werving- en selectiekantoor voor bedienden, heeft enkel VASTE
jobs.
Voor onze klant, een belangrijke speler die wereldwijd actief is in de chemiesector, gaan we
op zoek naar een
AANKOPER PACKAGING MATERIALS (m/v)
Onze klant is een gerichte en zeer gespecialiseerde organisatie in de chemiesector. De
sterke groei van hun eigen merken op internationaal niveau (verdeeld over meer dan 90
landen) samen met hun ambitieuze visie voor de toekomst, zorgen ervoor dat ze op zoek zijn
naar een nieuwe medewerker om samen verder te bouwen aan deze toekomst.
Binnen het aankoopteam packaging materials bestaat jouw takenpakket ondermeer uit
onderstaande verantwoordelijkheden:
Opmaken van prijsvergelijkingen en prijslijsten.
Onderhouden van contacten en plaatsen van bestellingen bij leveranciers.
Controleren van de orderbevestigingen.
Up-to-date houden van overzichtslijsten van lopende bestellingen.
Boeken van binnenkomende goederen en controleren van de binnenkomende facturen.
Berekenen van de voor productie benodigde voorraden aan verpakkingsmaterialen op basis
van bestellijsten, afvulopdrachten en/of gemiddelde verbruiken.
Opmaken en up-to-date houden (maandelijks) van statistieken van het gemiddelde verbruik
van de meeste courante verpakkingsmaterialen.
Behandelen, opvolgen en afhandelen van eventuele leveranciersklachten en registreren van
de beoordeling van de leveranciers.

Beheren van het klassement en up-to-date houden van alle grondstof/leverancier gebonden
informatie.

White Crow Selection gaat op zoek naar de volgende witte raaf voor haar klant:
Je hebt een Master denk- en werkniveau en beschikt over een aantal jaren relevante ervaring
als aankoopmedewerker binnen een productieomgeving.
Naast sterke administratieve skills en een grote nauwkeurigheid in je werk beschik je over
een sterk probleemoplossend en analytisch vermogen.

Onze klant biedt jou:
Een gevarieerde en uitdagende functie binnen een dynamisch Belgisch bedrijf met een
internationaal profiel, waar nog tal van realisaties en veelbelovende projecten te verwachten
zijn.
Je wordt opgenomen in een enthousiast team waar je kan rekenen op een degelijke
opleiding en ondersteuning, maar waar je tevens voldoende ruimte krijgt om je
vaardigheden ten volle aan te wenden en te ontwikkelen. Je speelt een belangrijke rol in de
verdere ontwikkeling van de internationale activiteiten. Daarnaast kan je rekenen op een
motiverend salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

INTERESSE? WENS JE MEER INFORMATIE?
Om te solliciteren mail je je CV naar info@whitecrowselection.com met de vermelding van
de vacature.
Als je vragen hebt over deze vacature, aarzel niet om ons te contacteren, aub:
0485/80.05.21 (Miguelle Remes)
***
By applying for this vacancy, you acknowledge that you have read and accept the following
conditions : http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Best regards,
White Crow Selection-team.

