Mechanisch aankoper
Machinebouw

Bedrijfsintroductie:
Avercon bvba biedt een uitgebreid producten aanbod voor de sectoren: voeding, chemie,
vloerbekleding, distributie enz. Hierbij staat de creatieve automatisatie centraal. Wij bieden standalone machines aan en bouwen volledige productielijnen. Via interactie met de klant weten we een
goed concept te creëren, dat verder wordt uitgewerkt en resulteert in een hoogtechnologische
machine of productielijn.

Avercon ontwerpt, construeert en installeert in de ons omliggende landen maar ook ver daar buiten.
Flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid en deskundigheid staan hierbij centraal, waardoor onze klanten
een grotere productiviteit kunnen realiseren. Onze innovatieve KMO telt een 40-tal medewerkers die
dagelijks instaan om dit waar te maken.

Om dat team te versterken, kijken we uit naar een m/v:

Aankoper

Functie omschrijving:
Je werkt mee om de projecten binnen budget en planning afgewerkt te krijgen. Als mechanisch
aankoper ben je hierbij verantwoordelijk voor de aankoop van de onderdelen nodig voor de opbouw
van onze machines. Dit houdt onder andere volgende taken in:








Bestellen van onderdelen
Plannen en opvolgen van de bestellingen
Prijsonderhandelingen
o Prijsvergelijk tussen verschillende leveranciers
o Opstellen en opvolgen raamcontracten
o Projectkortingen
o Partnerships met voorkeursleveranciers
Qualiteitscontrole en technische evaluatie van leveranciers
Opstellen en opvolgen van aankoopdocumenten
Optimalisatie van de besteladministratie

Je bent het aanspreekpunt binnen Avercon voor de suppliers en werkt hierbij nauw samen met de
projectteams en de constructie- en montage afdeling.
Profiel:







We mikken op een industrieel ingenieur (bvb. Elektromechanica, Werktuigkunde) of
gelijkgesteld door ervaring.
We appreciëren sterk jouw commerciële ervaring in een technische omgeving.
Je bent een sterke communicator
Zelfstandig en flexibel.
Talen: N/E/F/D
Persoonlijkheid:
Team player zowel intern als naar de leveranciers en klanten toe
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.
Punctueel met aandacht voor precisie en detail
Gedreven en resultaatgericht

Aanbod:

Contact :
Stuur je CV en motivatiebrief aan:
Pierre Vanderbeke
Email: Pvanderbeke@avercon.be
Telefoon: 09 377 99 78

