In verband met het verder professionaliseren van
onze organisatie zoeken wij een

SUPPLY CHAIN / INKOOPMANAGER (m/v)
WAT GA JE DOEN
Jij bent de specialist die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het creëren
van een zo effectief en efficiënt mogelijke waardeketen van producten en diensten
van de verkoper van locaties, adviseur, leverancier en partner tot aan de klant of
eindconsument. Het ketenmanagement wordt gebruikt om de integrale stromen tussen
de verschillende bedrijfsonderdelen rondom de organisatie te herkennen, beheren
en waar mogelijk te optimaliseren. Het gaat om het strategisch coördineren van
toeleverketens waarbij het goed samenwerken met partners zowel binnen als buiten
de keten leidt tot een concept, product, procesmatige en technische verbeteringen met
als gevolg een lagere kostprijs en een gunstiger rendement in relatie tot het risico.
TAKEN ZIJN ONDER ANDERE
• Volgt, ondersteunt en faciliteert dat de inkoop van producten, middelen en diensten
ten behoeve van projecten tijdig, binnen budget, conform specificaties en tegen de
economisch meest voordelige voorwaarden gebeurt.
• Maakt afspraken met partners om op basis van capaciteit, kwaliteit, prijs, invulling te
geven aan de projecten.
• Bepaalt inkoopvoorwaarden, betalingstermijnen en eventuele bankgaranties en
draagt bij aan resultaatprognoses.
• Maakt tijdig (raam)afspraken met adviseurs, co-makers, leveranciers en
onderaannemers.
• Stelt standaard documenten en voorwaarden op voor de inkoop van alle disciplines
en onderdelen.
• Doet de onderhandelingen (ondersteunend met de werkvoorbereiding) met
leveranciers, co-makers en partners binnen de vastgestelde kaders om te komen tot
de meest economische aanbiedingen en stelt hiertoe juridisch sluitende (bulk)(jaar)
contracten af. Bewaakt dat contracten tijdig getekend worden geretourneerd.
• Brengt pro-actief marktkennis in en draagt kansen, alternatieven en interessante
innovaties aan.
• Ondersteunt een juiste en tijdige (contractuele) afhandeling van inkopen.
• Levert algemene regelgeving aan zoals bijvoorbeeld de verplichtingen inzake de Wet
Keten Aansprakelijkheid (WKA).
• Draagt zorg voor een toegankelijk en up-to-date informatiesysteem van producten,
leveranciers, co-makers en partners, waarin relevante markt-, beoordelings-,
ervaringsgegevens etc. zijn opgeslagen, zodat goed inzicht in de markt gewaarborgd
is.
• Ondersteunt de directie bij het opstellen van het beleid met betrekking tot supply
chain/inkoop.
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
N.B.: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

BEN JIJ IEMAND MET
• HBO/WO werk- en denkniveau
• NLP of soortgelijke opleiding
• NEVI
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in de bouw
• Up-to-date kennis van nieuwe (innovatieve) ontwikkelingen in de bouwsector, nieuwe
producten en de huidige (toekomstige) regelgeving
EN HEB JE IN ELK GEVAL
• Een commerciële instelling en financieel bewustzijn
• Overtuigingskracht en vasthoudendheid
• Sociale vaardigheden om goede relaties te onderhouden
• De kwaliteiten om bedrijfsprocessen te overzien en een visie op het creëren van
meerwaarde door supply chain/inkoop
DAN ZOEKEN WIJ JOU!
Dienstverband en arbeidsvoorwaarden zijn passend bij je ervaring en kwaliteiten.
Natuurlijk krijg je de juiste middelen om je werk goed te doen zoals een leaseauto,
telefoon en laptop. Wij vinden het vanzelfsprekend om onze medewerkers alle
gelegenheid te bieden om zich verder te ontwikkelen. Vernieuwing en continu verbeteren
(o.a. met behulp van Lea®n-methodieken) zijn bij ons vanzelfsprekend.

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?
Neem voor vragen over deze functie contact op met Francien van der Groen (P&O Adviseur)
via 06 - 57 41 08 51 of met René Biesheuvel (Algemeen directeur) via 06 - 13 03 41 02
en/of stuur je sollicitatie naar werken@gebroedersblokland.nl.

