Medec International bv groeit en breidt zijn team graag uit met gemotiveerde en
gepassioneerde mensen. Werk je graag in een hecht team waar je de productie van
innovatieve & levensondersteunende medische toestellen ondersteunt, dan ben jij de M/V
die we zoeken!
Medec International bv specialiseert zich in toestellen voor anesthesie en intensieve
zorgen, met een sterke focus op de veiligheid van de patiënt, innovatie en
betrouwbaarheid. Aangezien we ons aankoopteam willen uitbreiden, zoeken we een:

Verantwoordelijke aankoop (m/f)
Functieomschrijving:
Na een inwerkperiode waarin je ons productengamma en onze leveranciers leert kennen,
begeleid je de productiedirecteur bij het volledige aankoopproces.
Je doet prijsaanvragen, geeft bestellingen in en controleert orderbevestigingen.
Je zorgt voor het beheer en de opvolging van vooruitbetalingen.
Je volgt op pro-actieve wijze de leveringen op. Desgevallend coördineer je de opvolging en
afhandeling van afgekeurde leveringen (retouren, credit nota, etc.)
Je staat ook in voor de administratieve verwerking van deze taken in het ERP-systeem
(SAP) en het algemeen voorraadbeheer in SAP.
Daarnaast sta je in voor het actueel houden van artikelfiches en leveranciersgegevens.
Je assisteert bij de jaarlijkse evaluatie van
jaaronderhandelingen van de aankoopcondities.
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Profielvereisten:
Je beschikt minimum over een bachelor diploma (elektriciteit/elektronica of boekhouden)
Je hebt een eerste professionele ervaring in aankoop- of productiebeheer, bij voorkeur in
een productieonderneming (uitrustings- en investeringsgoederen).
Je hebt een affiniteit met productie en technologie.
Je hebt een enthousiaste, commerciële persoonlijkheid.
Een sterke ondernemingszin, aangevuld met een gezonde dosis communicatieve skills en
het behalen van de vooropgesteld resultaten zijn jouw op het lijf geschreven.
Je beheerst vlot het Nederlands, Engels en Frans. Andere talen zijn een troef.
Met een netwerk van leveranciers in tientallen landen, heb je een interesse in internationale
business. Je werkt vanuit ons kantoor te Aalst.
Aanbod:
Je komt terecht in een ambitieus en innovatief groeibedrijf met een open bedrijfscultuur
waar persoonlijk contact zowel intern als extern wordt gewaardeerd.
Je ontvangt een competitieve verloning op basis van je ervaring, competenties en
potentieel.

Reageren:
Spreekt deze uitdaging u aan? Aarzel dan niet en stuur jouw motivatiebrief met CV met
duidelijke vermelding van de functietitel ‘Aankoper’ naar: Medec International bv,
Wijngaardveld 14, 9300 Aalst. Mail: HR@medec-intl.com
Prospectie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

