uw partner in precisie plaatwerk

Metal Technics (www.metaltechnics.be) is het product van gedreven ondernemingschap, sterke
innovatieve bevlogenheid alsook de keuze om met klanten voortdurend te investeren in coengineering en optimale productaflevering. Het bedrijf bestaat ruim 20 jaar en is een middelgrote
groep met drie productiesites (Kuurne, Dottenijs, alsook Roemenië).
Metal Technics is gespecialiseerd in de productie van precisieplaatwerk, van prototypes tot
middelgrote series. Recent aangevuld met een activiteit in 3D metal printing. Metal Technics werkt
voor vooraanstaande bedrijven in binnen- en buitenland. De toegevoegde waarde van Metal
Technics situeert zich niet enkel in pure fabricage maar ook in engineering en adviesverlening. Dit
creëert vele voordelen voor de klant. Er werd daarom voortdurend geïnvesteerd in de recentste
technologie. Het orderboek is ruim gevuld en de lopende projecten veelbelovend. Momenteel
zoeken we ter uitbreiding een m/v:

AANKOPER (m/v)
Technisch Commercieel – Administratief sterk – Bach of Master of gelijkw. In ervaring

Functie : wat verwachten we van jou
-

-

-

-

Je verzorgt de dagelijkse opvolging en administratieve uitwerking van aankoop van grondstoffen ,
hulpstoffen , maakdelen (incl toelevering) voor de verschillende technische projecten die lopende zijn maar
ook de nieuwe projecten in opstart.
Je analyseert aanbiedingen op basis van de specificaties, contacteert de leveranciers, kent zelf opdrachten
toe of legt de dossiers voor ter goedkeuring door de directie. Eenmaal beslist tot bestelling volgt u dan het
ganse proces op met inbegrip van factuurcontrole. Je klanten zijn de interne produktie, engineering die de
aankoopdelen wensen op tijd, korrect qua kwaliteit, en tegen een optimale prijs.
De toegevoegde waarde zit hem door in te zetten op snelle
doorlooptijden, optimale prijs/
kwaliteitverhouding, (vermijding van) stockbreuken, klachtenreducties, enz.
Gezien het grote belang van het aankoopgedeelte, moet u ook meehelpen aan een continu pro-actief
aankoopbeleid. Dit betekent: de ganse aankoopmassa naar prijs/kwaileit en leverstiptheid optimaliseren.
Hierbij analyseert u geregeld het aankoopvolume, via aankooptechnieken als ABC, neemt u het initiatief om
dossiers aan te pakken, informeert u zich , maakt u de synthese en dit alles eventueel bijgestaan door een
door u samengesteld intern team.
U monitort continu relevante en risicovolle aankoopkosten om tijdig te kunnen bijsturen.
Ook de onderhoudscontracten, facilitair management volgt u operationeel en administratief op. Hierbij krijgt
u steun van de betreffende collega’s.

Profiel : Heb je het juiste profiel?
-

Idealiter beschik je over een bachelor /masterdiploma in technische of technisch economische richting
Een relevante ervaring binnen aankoop/ logistiek is een sterke plus.
Je beschikt over een gezonde dosis assertiviteit en hebt geen schrik te onderhandelen.
Talenkennis zijn hierbij natuurlijk heel belangrijke Nederlands, Frans, Engels (Duits)
Administratief ben je sterk en efficiënt.

Aanbod
-

Je komt terecht in een stabiel groeibedrijf met sterke reputatie, waar je ten volle je talenten kan ontplooien.
De bedrijfscultuur voorziet in korte communicatielijnen in een no-nonsense omgeving
De functie geeft ruimte tot initiatief, persoonlijk amibitie is hier natuurlijk belangrijk

-

De verloning is aangepast aan jouw ervaring en kennis en wilskracht.

Is deze uitdaging voor jou?
Aarzel dan niet en contacteer ons op info@metal-technics.be of tel 056/370260. We maken graag
snel met jou kennis!
METAL TECHNICS nv

P.Verhaeghestraat 12 B-8520 Kuurne

http://www.metaltechnics.be/

