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Technisch Procurement Bediende (m/v) 
 

         

Belangrijkste Verantwoordelijkheden: 

 

• Voorbereiding en opvolging van aankoopopdrachten, rekening houdend met timing, 

specificaties, normen en prijzen om een optimale service te garanderen aan de interne 

klanten.    

 

• Contact met leveranciers om goederen & diensten volgens de interne noden tegen de 

beste voorwaarden (prijs, kwaliteit, leveringstermijn) te bekomen 

 

• Is actief betrokken bij de selectie van leveranciers. 

 

• Opvolging van overeenkomsten bij leveranciers (oa. De betrouwbaarheid van 

afgesproken levertermijnen, issues met facturen onderzoeken en oplossen).  

 

• Analyse en rapportage van; 

o voorraadbeheer (intern aankoopgedrag, doorlooptijd, stockwaarde en 

hoeveelheden)  

o Betrouwbaarheid van de magazijnwerking 

 

• In samenwerking met collega’s, faciliteren en opvolgen van diverse optimalisaties met 

betrekking tot; 

o Aankoopproces 

o Organisatie van het magazijn 

o Gebruik van ERP pakket  

o ... 

 

• Dagdagelijks gebruik van het ERP systeem volgens de afgesproken standaarden 

o Informeren en ondersteunen van (nieuwe) gebruikers mbt Purchase & 

Inventory gerelateerde processen/modules 

o Opvolgen van eindgebruikers 

o Valideren van nieuwe procedures in het systeem  

 

• Volgt de actualiteit op en doet suggesties die kunnen bijdragen tot procesverbeteringen 

(levensduur, productiviteit, efficientie en betrouwbaarheid) 

 

• Werken volgens de veiligheidsrichtlijnen en deze uitdragen naar de collega’s. 

 

• Ondersteunen en begeleiden van collega’s 
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Vereiste ervaring / vaardigheden: 

 

• Diploma hoger onderwijs of gelijkaardig door ervaring 

• Kennis van logistiek (aankoop, warehousing, procurement) of een technische scholing is 

een sterk pluspunt. 

• Je bent computervaardig en werkt vlot met courante Office pakketten.  Gevorderde 

kennis Excel. Werkervaring met een ERP pakket is een plus. 

• Je bent zeer gestructureerd en sterk analytisch.  

• Je bewaart een overzicht van je lopende taken en volgt zelfstandig alles op.  

• Je gaat proactief tewerk en beschikt over een plichtsbewuste ingesteldheid. 

• Je bent communicatief vaardig en beheert vlot de Engels en Nederlandse taal 

(mondeling/schriftelijk). 

• Lerende ingesteldheid 

 

 

 

Positie in de organisatie: 

 

• Je rapporteert aan Technical Support Manager, onderdeel van de Technische Dienst. 

• Je werkt nauw samen met de Technische/Financiële dienst alsook met externe 

leveranciers.  

 

 

 

 

 

 


