
Junior aankoper
Als (junior) aankoper maak je deel uit van een team met ervaren collega’s en werk je onder leiding van de aankoopmanager. In 
deze functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van aankopen rekening houdend met de opgelegde eisen (beschrijving, kwaliteit, 
prijs, leveringstermijn, betalingsvoorwaarden,…)

Het takenpakket omvat:
•	 Met	een	commerciële	flair	en	gevoel	voor	cijfers	onderhandel	je	over	prijzen,	marges	en	levertermijnen	en	dit	in	samenspraak	met		
 de aankoopmanager; 
• Je analyseert de ingediende prijsoffertes en verwerkt deze in een helder prijsvergelijking;
• Je staat in voor het opvolgen van het aankoopproces van bestelling tot levering;
• Je bewaakt de afgesproken kwaliteit, prijzen en promoties en evalueert leveranciers op basis van vastgelegde parameters;
• Je monitort stockniveau ‘s, houdt rekening met promoties en seizoenseffecten en zorgt er mee voor dat er tijdig bijkomende orders  
 worden geplaatst om stockbreuken te vermijden;
• Naast het onderhouden van contacten met reeds bestaande leveranciers, ga je op zoek naar nieuwe producten/leveranciers om  
 producten toe te voegen aan het huidige productassortiment en seizoen promoties te creëren.
• Je werkt samen met de commerciële afdeling aan een marketingplan om in verschillende verkooppunten nieuwe  producten in de  
 markt te zetten
• Je helpt mee aan de planning en denkt na over het operatieve gedeelte van het hele orderproces. 

Jouw	profiel:
• Je bent zelfstandig, maar kan ook uitstekend in teamverband functioneren 
• Je bent communicatief sterk en neemt graag initiatief. In het team ben je de persoon die anderen kan enthousiasmeren en overtui- 
 gen.
• Je hebt een proactieve houding, bent probleemoplossend, analytisch gedreven en cijfermatig sterk onderlegd.
• Je bent in staat om structuur aan te brengen, analyses te maken en daaruit conclusies te trekken. Je bent iemand die binnen jouw  
 eigen takenpakket prioriteiten kan stellen en zelfstandig kan werken.
• Ervaring met Excel is een must
• Je spreekt perfect Nederlands en je kan uitstekend verwoorden in het Frans en Engels
• Je kan de interne noden van sales, marketing en magazijn detecteren en goed vertalen naar de leveranciers

Ons aanbod:
• Een sterk groeiende organisatie met een familiale, hands-on bedrijfscultuur.
• De kans om met passie te bouwen aan de toekomst en problemen om te buigen tot opportuniteiten.
• Je kan rekenen op een motiverend salaris incl. extralegale voordelen, in overeenstemming met je capaciteiten en ervaring.
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VACATURE
Bleijenberg een versleverancier met kwaliteitsvolle producten uit eigen land maar ook specialiteiten uit 

Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk, enz.
Service, ondersteuning en kwaliteit dragen wij hoog in het vaandel. 

We leveren aan slagers, versmarkten,… in gans België, 
Vanwege onze sterke groei en om onze diestverlening verder uit te breiden zijn wij op zoek naar:

Interesse?
Herken	je	jezelf	in	dit	profiel?	Of	wens	je	inlichtingen	over	deze	functie,	stuur	je	CV	of	bericht	naar	
christophe.goossenaerts@bleijenberg.be


