VACTURE Category Buyer

Category Buyer, Zwijndrecht
Heb jij de kennis, ervaring en vooral de passie voor jouw vak om onze organisatie op inkoopgebied verder te
professionaliseren?
Sime Darby Oils Zwijndrecht Refinery B.V. (SDO) is een internationale producent van natuurlijke plantaardige
oliën en vetten voor de voedingsmiddelen-, diervoeder- en technische industrie in Europa. Met een traditionele
historie van ruim een eeuw op Nederlandse bodem, werken wij continu aan innovatie en adaptatie m.b.t nieuwe
technologieën, productiewijze en bedrijfsvoering. Om dit succesvol te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar een
consequente en enthousiasmerende inkoper voor ons hoofdkantoor en de productielocaties in Zwijndrecht.
Wat ga je als Category Buyer doen?
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
European Procurement Manager. Reizen kan onderdeel uitmaken van deze functie.
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.
Je bent verantwoordelijk voor het inkopen van technische service onderhoudscontracten en MRO
(Onderhoud, reparatie en operationeel) materialen contracten, Utilities en CAPEX projecten.
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.

Daarnaast bestaan je werkzaamheden onder andere uit het:
•
•
•

Sustainability

Ondersteunen van het management in aankoopbeslissingen door middel van kennis van structuur,
(aankoop)processen en analyse en je ondersteunt gebruikers in het vertalen van aankoopbehoefte naar
inkoopopdracht.
Optimaliseren van inkoopprocessen en inkoopbesparingen realiseren.
Waarborgen van continuïteit van de inkoop van goederen en diensten en het minimaliseren van het
inkooprisico. Kwaliteitsverbetering en leveranciersbeoordeling.

●

Integration

●

Quality

●

Innovation

www.simedarbyoils.com

VACTURE Category Buyer
Wat heb jij als Category Buyer in huis?
Je hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring waarvan tenminste 3 jaar
ervaring in inkoop voor onderhoud/engineering afdeling, bijvoorbeeld als Technische Inkoper of Contract
Engineer in de foodindustrie en/of de procesindustrie. Je hebt een breed netwerk in de technische industrie en
affiniteit met techniek, productie en industrie. Je bent bekend met de verschillende inkoopprocedures die
daarbij komen kijken. Je bent in het bezit van een NEVI 1 diploma of gelijkwaardig.
Verder:

•
•
•

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: zelfstandig, assertief, servicegericht, proactief en analytisch sterk,
dan willen wij je graag leren kennen.

Wat heeft Sime Darby Oils jou te bieden?
Als je impact wilt maken en van zelfstandigheid houdt, kan je in deze rol je hart ophalen: er is volop ruimte voor
je eigen invulling en vrijheid om werkzaamheden en de uitvoering hiervan naar jouw hand te zetten. Ondanks
ondernemingen in 17 landen met meer dan 100.000 werknemers heeft het hoofdkantoor in Zwijndrecht een
bijna huiselijke en niet-corporate sfeer: dit moet bij je passen.
Naast een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, kan je rekenen op voordelen van onze eigen
cao met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, 3 ADV dagen, een
resultaatafhankelijke bonusregeling en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hier horen uiteraard ook alle
standaard zaken zoals reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenverzekering bij.

Solliciteren?
Gaat jouw hart sneller kloppen van het vooruitzicht een zeer belangrijke bijdrage te leveren naar een efficiënt en
innovatief inkoopstrategie? Vertel ons dan wat jouw invulling van deze rol gaat worden en stuur je cv en
motiverende introductie via deze link: https://bit.ly/2CJXpEF

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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