VACATURE:
TECHNISCH OPERATIONEEL INKOPER

HET BEDRIJF
Econvert Water & Energy in Heerenveen is een jong en groeiend bedrijf dat zich richt op het duurzaam
zuiveren van industrieel afvalwater en biogasbehandeling. Econvert Water & Energy is gespecialiseerd
in anaerobe biologische processen, het ontwerpen en bouwen van waterzuiveringsinstallaties en biedt
daarbij maatwerkoplossingen.
Wij opereren internationaal, hechten waarde aan een goede samenwerking en streven altijd naar
verbetering. Wij zorgen dat afvalwater een duurzame en waardevolle energiebron wordt in een wereld
waar energie steeds schaarser wordt. Of het nu gaat om afvalwater uit de papierindustrie, een
brouwerij of een aardappelverwerkend bedrijf. Wij bedenken altijd de juiste oplossing, voor en met
de klant.
Onze kennis opent de weg naar oplossingen, nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe
technologieën. Om dit te kunnen blijven doen zoeken wij enthousiaste, gedreven en nieuwe collega’s!
Zo zijn we nu op zoek naar een:

(Technisch) Operationeel Inkoper (1 FTE)

Jij wilt, vanuit je accurate manier van werken, bijdragen aan het behouden van overzicht en structuur
op de afdeling Inkoop. Je hebt meerdere jaren ervaring op een afdeling Inkoop in een technische
omgeving en weet dus waar je op moet letten. Je bent overtuigend, proactief en communicatief
vaardig. Je toont eigenaarschap over je taken en bent in staat samen met de Manager Inkoop te
werken aan continue verbetering.

JOUW TAKEN








Offertes aanvragen en beoordelen
Het opstellen van inkooporders
Controleren orderbevestigingen
Het onderhouden van contacten met leveranciers
Het bijhouden van inkoopoverzichten en het beheren van levertijden
Bijhouden van reclamaties
Het voeren van onderhandelingen met leveranciers

JIJ BESCHIKT OVER




Minimaal MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur NEVI
Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie in een technische omgeving
Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift

WIJ BIEDEN





Een marktconform salaris met passende secundaire voorwaarden
Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team van professionals
Een open en respectvolle bedrijfscultuur
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

When interested:

