Functieomschrijving
Hou je van spanning en wil je een uitdagende job met veel afwisseling? Dan is
Engine Deck Repair zeker een bedrijf voor jou! Engine Deck Repair is het
scheepsherstellingsbedrijf met de grootste scheepswerf van België en heeft een totale
oppervlakte van maar liefst 36,5 Ha. Met haar 6 droge dokken zijn wij in staat om
zeeschepen te behandelen met een lengte tot 310 meter. Het vervangen of herstellen
van heel der constructiewerken zoals het roer of het voorsteven, het herstellen van
hoofd - of hulpmotoren, het vervangen van grote propellers, stralen en spuiten van
de romp,….. al deze niet alledaagse werkzaamheden worden verricht op onze werf.

Voor het hoofdkantoor in de Antwerpse haven zoeken wij:

een ambitieuze inkoper
Functie
•

•

•

•

Samen met andere inkoopcollega’s zoek en bestel je producten, diensten of
grondstoffen voor het magazijn, voor onze technische werknemers of voor de
verdere verkoop rechtsreeks aan de klant.
Je staat in o.a. voor het onderhandelen van spot-buys. Daarnaast identificeer
je terugkomende spot-buys en zet je eventueel in een later stadium
initiatieven op in samenwerking met de procurement manager.
Voor deze aankoopprojecten werk je meestal samen met andere diensten
binnen Engine Deck Repair om de lopende projecten tot een goed einde te
brengen en binnen de aangegeven deadline. Je focust hierbij op total costreductie en kwaliteits-, logistieke en efficiëntieverbeteringen.
Op regelmatig basis maak je contact met verkopers en vergader je met hen om
op de hoogte te blijven van de marktontwikkelingen en aanbiedingen. Ook
het bezoek aan markt specifieke beurzen komen aan bod.

Profiel
•
•
•
•

Je hebt minimum een diploma secundair onderwijs (HBO5 of A2).
Je hebt een sterke affiniteit met techniek of je genoot een technische opleiding.
Je bent een geboren onderhandelaar maar bent steeds integer.
Je hebt een sterke zin voor organisatie, bent zeer stressbestendig en communicatief.

•
•
•
•
•

Qua talenkennis is buiten het Nederlands een kennis van het Engels vereist zowel
mondeling als geschreven. Goede kennis van andere talen is een pluspunt.
Een commerciële ingesteldheid is een zeer belangrijke troef.
Vanzelfsprekend ben je een teamspeler
Overuren en/of weekendwerk schrikken je niet af.
Je kan vlot en accuraat overweg met MS office.

Aanbod:
•
•
•
•

Wij bieden een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen.
Je werkt mee aan toonaangevende scheepsherstellingsbedrijf, dat een sterke naam
heeft m.b.t. kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit.
Wij bieden een uitdagende functie in een hecht team.
Afwisselende functie met verschillende doorgroeimogelijkheden.

Reageren?
•

Stuur uw CV met motivatiebrief vandaag nog naar: annick.broes@edr-antwerp.eu.

