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Aankoper heftruckonderdelen (technische basiskennis
volstaat) 
Functie inhoud
 
Misschien ben jij wel de collega die wij zoeken in ons team aankoop? 
Ben je ervaren of heb je interesse om te leren hoe aankoop precies werkt? 
 
De aankoopafdeling van TVH heeft immers ruime expertise: onze aankopers kopen wereldwijd onderdelen aan voor
heftrucks, hoogwerkers, landbouwtractoren, golfkarretjes,... ongeacht voor welk type machine, merk of bouwjaar. Zo kennen
we een bestand van ruim 60 000 000 artikelnummers waarvan ruim er 850 000 referenties op voorraad zijn. 

Als Technisch Aankoper neem je de verantwoordelijkheid over een of meerdere productgroepen met mechanische
onderdelen. Je staat in voor de aankoop van deze onderdelen bij leveranciers en je beoordeelt deze op technisch gebied,
kwaliteit en beschikbaarheid naar de klant toe. Je leert zoeken naar nieuwe leveranciers en je bouwt zo gestaag aan je eigen
wereldwijd netwerk. Ook intern word je op termijn gezien als een expert binnen je productgroepen.

Je takenpakket ziet er als volgt uit: 
We helpen je inzicht te krijgen in het productassortiment van mechanische onderdelen en in de markt om een zo goed
mogelijke leveranciersportefeuille te kunnen uitbouwen voor jouw producten. 
Je leert al doende hoe je offertes moet analyseren van potentieel nieuwe leveranciers en je zoekt naar nieuwe
opportuniteiten. 
Je leert beslissingen te nemen over bestellingen niet enkel aan goede voorwaarden aan te kopen maar tevens het
voorraadniveau te optimaliseren. 
We zoeken samen naar alternatieve bronnen voor bestaande producten binnen het bestaande of uit te breiden
(internationale) leveranciersnetwerk. 
Je leert hoe we verkeerde leveringen coördineren en volgt, samen met je collega's, retouraanvragen van klanten op.
 

Profiel
 
Bij opstart krijg je een intensieve training en gaandeweg leren we je zelfstandig werken. 

Wat we zoeken is:
Je hebt technische bagage: je bent gepassioneerd door techniek en je bent in het bezit van een technisch diploma
(bijvoorbeeld Bachelor ontwerp- en productietechnologie, (auto)mechanica, elektromechanica, luchtvaarttechnieken) of
je hebt ervaring op dit domein.
Je hebt een sterke interesse in mechanica.
Technische tekeningen schrikken je niet af en je wil hier graag over bijleren.
Je werkt graag commercieel en zoekt graag naar commerciële opportuniteiten.
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Je bent in staat om knopen door te hakken en besluiten te nemen.
Je hebt een goede kennis Nederlands en Engels.
En je hebt vooral héél veel zin om de kneepjes van het vak te leren! 

Aanbod
 
Dit is werken bij TVH:
 

Je krijgt een grondige interne training waarbij je de tijd krijgt jezelf in te werken en te ontwikkelen. Samen met het team
wordt er gezocht naar een productgroep op jouw maat.
Een boeiende job met een brede internationale scope op de productiewereld alsook intern in TVH werk je samen met
verschillende afdelingen.
Je krijgt de vrijheid om autonoom het werk te organiseren, je dagindeling en prioriteiten zelf te bepalen. 
Een boeiende job in een sterk groeiend familiaal bedrijf waar mensen centraal staan.
Een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden.
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving.
Een flexibele arbeidsregeling met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, bedrijfsrestaurant, ...
Tijd voor werken en plezier dankzij het sport- en feestcomité.

 
Meer info of vragen?
 
Neem gerust contact op met Caroline Van Parys via caroline.van.parys@tvh.com of +32 56 43 41 04.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.
 
#yesindeed
#LI-CV1
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