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AANKOPER 
 

DOELSTELLING 

 
Na een uitgebreide opleidings- en introductieperiode ondersteun je de Sourcing & Purchase Coordinator 
bij de aankoopactiviteiten van raam-, gevel-, deur- en verandaprofielen. Je wordt de back-up van onze 
Sourcing & Purchase Coordinator en volgt zelfstandig een deel van de aankoopactiviteiten op. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
• Voor de (re-)sourcing van nieuwe en bestaande artikelen ga je op zoek naar de juiste leverancier, 

onderhandel je de prijzen, voer je prijsvergelijkingen uit en zorg je voor de opvolging van de 
bestellingen; 

• In het kader van prijsvoorbereidingen vraag je technische tekeningen op en onderhoud je nauwe 
contacten met ons R&D departement; 

• Je stuurt mailings uit naar onze leveranciers m.b.t. ISO quality specifications, self assessments,..., 
neemt deel aan de voorbereiding en de afhandeling van leveranciersevaluaties en volgt de 
algemene leveranciersperformantie op; 

• Je zorgt voor de screening en de opvolging van nieuwe en bestaande leveranciers en handelt 
prijsafwijkingen af; 

• Je stelt de maandelijkse rapporteringen op betreffende on-time-delivery, bonussen,... 
• Je evalueert en optimaliseert de transportkosten, bestelhoeveelheden van leveranciers en zoekt 

naar efficiëntere supply chain oplossingen; al dan niet in samenwerking met de Inventory 
Coordinator; 

• Je volgt de marktevoluties op en biedt algemene ondersteuning bij het uitbouwen van een 
leveranciersnetwerk. 

 

OPLEIDING EN ERVARING 

 
• Bachelordiploma in aankoop, logistiek of in een technische richting; 
• Een eerste ervaring in aankoop, bij voorkeur in een technische en/of logistieke omgeving; 
• Goede kennis van excel is een must; 
• Sterk probleemoplossend vermogen en klantgerichte mentaliteit (interne en externe klanten); 
• Teamplayer met uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• Sterke affiniteit en interesse in onze sector; 
• Uitstekende kennis van Nederlands en Engels is noodzakelijk, andere talen zijn een plus. 

AANBOD 

 

• Hydro Building Systems is een standvastige, aantrekkelijke werkgever die zich als internationale 

groep tot één van de Europese marktleiders heeft ontwikkeld 

• Je werkt met een ambitieus team dat ondersteund wordt door verschillende support afdelingen 

binnen een internationale context 

• Je kan actief het potentieel van de Hydro Groep realiseren en daardoor ook meegroeien binnen de 

organisatie 

• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket 
 

 

ALGEMEEN 

 

Bedrijf 

Locatie 

Rapporteert aan 

 

Hydro Building Systems Belgium NV 

Landen, België 

Sourcing & Purchase Coordinator 
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CONTACT 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com 

 

mailto:jasmina.bollens@hydro.com

