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Functietitel: Technisch Aankoper handling equipment
parts

 

Technisch Aankoper handling equipment parts 
Functie inhoud
 
Als Technisch Aankoper koop je onderdelen aan over de hele wereld ongeacht het merk, type of bouwjaar. Je staat in
voor de merkontwikkeling en krijgt de vrijheid om hierin zelfstandig te beslissen.
 
Jouw takenpakket bestaat uit het volgende:
 

Inzicht verwerven in het machine assortiment en de markt.
Een stabiele leveranciers portefeuille uitbouwen door met hen een goede relatie te ontwikkelen. 
Aan de hand van ons ERP pakket, volg je onze voorraden nauw op en sta je in voor het herbestellen en
opvolgen van onderdelen, met een controle op de systematische instelling van prijszetting.
Nauwe samenwerking met onze logistieke afdeling teneinde geleverde parts correct op stock te krijgen.
Opvolgen van en beslissen over retouraanvragen van klanten in overleg met verkoop. 
Beheer en up-to-date houden van de technische documentatie.
Sourcing aan de hand van catalogussen, netwerk, internet, ... om alle mogelijke alternatieve leveranciers in
kaart te brengen.

Profiel
 

Je bent in het bezit van een bachelordiploma (bv. Automotive Management, Autotechnologie, …) of bent
gelijkwaardig door ervaring. 
Je hebt technisch inzicht. 
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en Engels. 
Je werkt precies, vlot en graag met de pc. 
Je bent besluitvaardig, service-minded en je denkt commercieel. 
Je bent een echte problem solver.
Je bent communicatief en een echte teamplayer.
Je bent leergierig en wil op de hoogte te blijven van nieuwigheden die op de markt komen.

Aanbod
 
Dit is werken bij TVH:
 

Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering en
maaltijdcheques.
Flexibele werktijden en aandacht voor een goede work-life balance.
20 betaalde vakantiedagen, met daarbovenop 12 ADV-dagen. 
Een goed bereikbare, filevrije werkomgeving. 
Een warme, open werksfeer waar mensen centraal staan.
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Een aanstekelijke ‘We Are One’-mentaliteit.
Aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid.
Gezonde warme maaltijden en gratis fruit. 
Toegang tot LinkedIn Learning en andere trainingen. 
Leuke afterworks en andere gezellige events.

 
Meer info of vragen?
 
Neem gerust contact op met Evelien Moreels via evelien.moreels@tvh.com of +32 56 43 60 57.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.
 
#LI-DNI
#yesindeed


