
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANKOPER 

Omschrijving 

Onze partner, is als onafhankelijk klasse 7 bouwbedrijf actief in de sector van algemene 
aannemingen. Er heerst een familiale sfeer van gemotiveerde mensen met veel respect voor 
elkaar. De activiteiten spreiden zich uit over uiteenlopende disciplines, gaande van kantoren en 
residentiële projecten, over utiliteitsbouw en industriële projecten, tot renovaties. 

Het bedrijf bestaat uit een 50-tal medewerkers, waarvan 20 bedienden en 30 arbeiders en heeft 
ambitieuze groeiplannen d.m.v. een duidelijke strategische visie in combinatie met een 
doorgedreven samenwerking op groepsniveau.  

Om hun professionalisering verder vorm te geven en hun groei te bestendigen zoeken we:   

 

 Verantwoordelijkheden 

 Opstellen en bijhouden van aankoopdossiers 

 Onderzoeken van de markt en selecteren van geschikte leveranciers en onderaannemers 

 Opvragen en nazicht offertes 

 Voeren van prijsonderhandelingen met leveranciers en onderaannemers 

 Opstellen van contracten met betrekking tot de werf 

 Opstellen en onderhandelen van raamcontracten 

 Opvolgen van de indirecte inkoop ( NRP) van het bedrijf 

 Meehelpen met het uitbouwen van de synergie binnen de groep 

 Bijhouden van de database van onderaannemers en leveranciers 

 Assisteren bij aankoopvergaderingen 

 Assisteren bij vergaderingen over nacalculatie 

 Tijdig bestellen van goederen en diensten in functie van de werf 

 Beoordelen van offertes van onderaannemers en leveranciers op conformiteit 

 Bewaken van het budget 

 Overleg met de directie over lopende dossiers 

 Meehelpen met het optimaliseren van het aankoopproces 
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Profiel 

 Bachelor of Ingenieur Bouwkunde met minstens 5  jaar  relevante ervaring in een soortgelijke 
functie 

 Kennis van de in de markt zijnde bouwmaterialen en bouwtechnieken is een must 

 Talenkennis : Nederlands/Frans 

 Goede kennis van onderhandelingstechnieken 

 Analytisch sterk en cijfer-minded met oog voor detail 

 Bereid tot volgen van opleidingen 

 Kennis van KPD Bouwoffice  is een plus 

 

Aanbod 

 Een uitdagende job in een dynamische organisatie met stevige groeiperspectieven.  

 Een prettige werkomgeving met korte communicatielijnen, waar ruimte is voor eigen inbreng,     
initiatief en persoonlijke ontwikkeling.  

 Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring en capaciteiten, inclusief 
een ruim pakket extralegale voordelen.  

 Je realiseert prestigieuze projecten met veel variatie in complexiteit.  

 Je komt terecht in een sterk groeiend bouwbedrijf.  

 We delen graag de verantwoordelijkheid met jou en bieden jou de kans om jouw aanpak te 
concretiseren. 
 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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