Aankoper (Young Graduate)
Bedrijf
Denys is een multi-specialistische bouwgroep met meer dan 2.500 medewerkers.
Het groeimodel is gefundeerd op 3 pijlers:
•
•
•

diversificatie
innovatie
export

Innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie,
mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken.
De Denys Group, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en
infrastructuurwerken.
Om onze Aankoopdienst te versterken, zijn we op zoek naar een Young Graduate Aankoper.

Functiebeschrijving
Je staat in voor het voeren van een correct, tijdig en kostenbewust aankoopbeleid met als doel de specifieke
projectnoden na te komen binnen het vooropgestelde budget.
Je houdt hiermee rekening met alle randvoorwaarden zoals kwaliteits- en milieu eisen, leveringstermijnen etc.
dit naast budget.

•

Je bent verantwoordelijk voor het bestuderen van de aankoopdossiers vanuit technisch, commercieel
standpunt, eventueel met ondersteuning van het ontwerp- en uitvoeringteam.

•

Je vraagt offertes aan, volgt deze op en je maakt prijsvergelijkingen dit als voorbereiding op het
voeren van onderhandelingsgesprekken.

•

Je onderhandelt over prijzen, levertijd, betalingscondities, plaatst bestellingen en volgt de afgesproken
levertijden op.

•

Nadien plaats je de bestellingen en handelt deze af.

•

Je werkt nauw samen met collega’s in de uitvoering voor wat betreft het selecteren van
onderaannemers, de organisatie van de werf (planning) en de prioriteiten van de werf.

•

Je werkt concrete voorstellen uit voor het opmaken van contracten met onderaannemers &
leveranciers.

•

Tevens ga je proactief op zoek naar alternatieve leveranciers in functie van de uit te voeren werken.

•

Je maakt deel uit van het aankoopteam met als hoofdzetel Wondelgem.

•

Je rapporteert aan het Hoofd Aankoop.

Profiel
•

Je genoot een opleiding Bachelor of Master in Industrial Engineering Bouwkunde.

•

Je hebt een beperkte ervaring in een gelijkaardige functie, maar ook schoolverlaters zijn welkom.

•

Je bent organisatorisch sterk en initiatiefrijk.

•

Je hebt sterke analytische kwaliteiten, zin voor structuur en procedures.

•

Je beschikt over een probleemoplossend denkvermogen en sterk onderhandelingstalent.

•

Je bent communicatief, sociaal vlot en ondernemend.

•

Je beheerst vlot de Nederlandse, Engelse en Franse taal.

•

Je werkt vlot met Office toepassingen.

Wij bieden
•

Een afwisselende en boeiende functie met ruimte voor initiatief.

•

Een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling wordt ondersteund en strategisch meedenken wordt
gewaardeerd.

•

Een motiverend salarispakket in verhouding tot je functieniveau en –ervaring.

Contact
Solliciteer nu via onze website: www.denys.com / jobs
Klik hier om te solliciteren!

