apt Extrusions B.V. is een modern productiebedrijf dat aluminium profielen maakt voor bouw,
automotive en industrie. Wij onderscheiden ons door efficiënte, kundige en klantgerichte
oplossingen aan te bieden aan marktleiders in hun branche.

Inkoper (m/v)
met ambitie om op termijn door te groeien naar Afdelingshoofd Inkoop
Als Inkoper voer je de onderhandelingen met leveranciers en sluit contracten af. Je kent de markt
als geen ander en snapt de behoeftes van ons bedrijf. Je kunt schakelen tussen verschillende
niveaus.

 Taakomschrijving:
-

-

Je begint met het plaatsen van inkooporders voor hulpstoffen- en materialen die nodig zijn
voor ons productie proces.
Je bewaakt dat de inkooporders worden bevestigd en controleert of de bevestiging in
overeenstemming is met de planning van productie en of projecten.
Van daaruit onderneem je acties als er een afwijking ontstaat om levering en productie /
projecten op elkaar af te stemmen.
Je signaleert eventueel te late leveringen op dagelijkse basis en ondersteunt bij de hier uit
voortvloeiende corrigerende acties.
Je werkt nauw samen met de productie afdelingen en de technische dienst.
Je onderhoudt een effectieve relatie met leveranciers.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van het inkoopsysteem m.b.t.
leveranciersgegevens, productgegevens, doorlooptijden en voorraadparameters.
Het zelfstandig onderhandelen met leveranciers afsluiten en het verkennen van de
leveranciersmarkt m.b.t. ontwikkelingen en trends zijn een volgende stap.
In een volgend stadium start je met het onderhouden van inkoopprocedures en processen
om een efficiënte, effectieve en uniforme manier van werken te waarborgen. Waar nodig
optimaliseer je de processen.
Je neemt deel aan het complete investeringsprojecten proces, van oriëntatie en opstart
naar uitvoering en oplevering.
Bij gebleken geschiktheid, doorgroeien naar de functie van Afdelingshoofd Inkoop.

 Functieprofiel:
-

Afgeronde technische en/of logistieke opleiding met HBO werk- en denkniveau (bij
voorkeur aangevuld met bijvoorbeeld NEVI 1 en/of 2).
Je hebt al eerder in een soortgelijke functie gewerkt;
Ervaring en affiniteit met ERP-systemen en Excel;
Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.
Je bent resultaatgericht, kunt omgaan met weerstand en planmatig werken.

 Aanbod:
Voor deze uitdagende baan bieden wij een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden.
Perspectieven voor de verdere loopbaan ondersteunen wij met een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 Informatie:
Mocht u eerst aanvullende informatie wensen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mariella
Jacobs (HR Manager) via telefoonnummer 0475-370555.

 Sollicitatie:
Met belangstelling kijken wij uit naar uw sollicitatie die u kunt sturen naar jobs.roermond@apt-aluproducts.com.

