Vacature Buyer

Jij wil binnen een internationale organisatie in de proces industrie verantwoordelijk zijn voor het inkopen van service
onderhoudscontracten (voor onze fabriek en ons laboratorium), transport & utilities, facilities, additieven,
verpakkingsmaterialen en IT services. Het betreft een functie in een dynamische en snel veranderende omgeving. Je
zoekt een uitdagende baan als:

Buyer
Nieuwsgierig of deze functie bij jou past? Lees dan snel verder!
Over de functie
Binnen onze plant in Zwijndrecht (Nederland) bieden wij een fulltime functie aan in een klein team. Je gaat ook
samenwerken met onze inkoopcollega’s in onze productie site in Liverpool (Engeland) en rapporteert aan de
Purchasing Manager. Reizen kan onderdeel uitmaken van deze functie (<5%). Je gaat:








Werken aan diverse tactische en strategische inkooptrajecten, in nauwe samenwerking met interne klanten
en je participeert actief in inkoop teams en/of tendercommissies.
Gezamenlijk de doelstellingen voor de afdeling opstellen en deze vertalen naar operationele inkoopplannen.
Zelfstandig onderhandelen van contractvoorwaarden en operationele inkoopactiviteiten uitvoeren. Je legt
de afspraken met leveranciers vast en ontwikkelt duurzame leveranciers relaties.
Een tenderproces opstarten en begeleiden tot het gunnen van de tender.
Het management ondersteunen in aankoopbeslissingen door middel van kennis van structuur,
(aankoop)processen en analyse en je ondersteunt gebruikers in het vertalen van aankoopbehoefte naar
inkoopopdracht.
Inkoopprocessen optimaliseren en inkoopbesparingen realiseren.
Waarborgen van continuïteit van de inkoop van goederen en diensten en het minimaliseren van het
inkooprisico. Kwaliteitsverbetering en leveranciersbeoordeling.

Over jou
Je hebt MBO+ of HBO werk- en denkniveau met ca. 5 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als Inkoper of
Contract Engineer in de foodindustrie en/of de procesindustrie. Je hebt affiniteit met techniek, productie en
industrie en bent bekend met de verschillende inkoopprocedures die daarbij komen kijken. Je bent in het bezit van
een NEVI 1 diploma of gelijkwaardig. Ook:




Beheers je vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift.
Heb je sterke onderhandelingsvaardigheden en een commerciële drive.
Heb je bij voorkeur gewerkt met SAP ERP systemen en een ruime ervaring met data processing in Excel.

Als jij je herkent in de volgende competenties: assertief, servicegericht, proactief en analytisch sterk, dan willen wij
je graag leren kennen.

Vacature Buyer

Over ons
Sime Darby Unimills maakt deel uit van de Maleisische multinational Sime Darby Plantation, een wereldwijd
opererend concern met een aantal eigen plantages en productiefaciliteiten. Al meer dan 100 jaar zijn we een
vooraanstaande producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de voedingsmiddelen, diervoeder en
technische industrie in Europa.
In onze productiefaciliteit in Zwijndrecht beschikken we over de meest geavanceerde verwerkingsprocessen om
innovatieve en duurzame ingrediënten te ontwikkelen voor onze klanten. De productielocatie kenmerkt zich door
een complexe en grote faciliteit, die volop in ontwikkeling is. Veiligheid zit in onze genen en wij zijn er trots op om
onze bijdrage te leveren aan duurzame voedingsmiddelen. Onze cultuur is open, vriendelijk en direct en we werken
hard in kleine teams met weinig hiërarchie. We zeggen waar het op staat en houden van ons werk.
Wij bieden
We bieden jou een brede verantwoordelijkheid en een kans om jezelf verder te ontwikkelen. Onze
arbeidsvoorwaarden zijn bijzonder goed en we hebben onze eigen CAO, zo krijg je bij ons:
 Een aantrekkelijk salaris
 Een vast contract in het vooruitzicht, na een jaarcontract
 30 vakantiedagen en 3 ADV dagen
 Een bonusregeling van maximaal 4%
 Een uitgebreid inwerkprogramma
 Een aantrekkelijk pensioen
En daarnaast nog vele extra’s zoals reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenverzekering
Reageren
Ben jij enthousiast en ben je de kandidaat die we zoeken? Stuur dan je motivatie met jouw CV via de volgende link:
http://bit.ly/2FvZVgR

