Hydro is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de aluminiumindustrie en stelt méér dan 35.000 mensen te werk in 40 landen. Met meer
dan een eeuw ervaring in hernieuwbare energie, technologie en innovatie zet Hydro zich in om de leefomgeving van zijn klanten en
gemeenschappen te verbeteren en een duurzame toekomst te creëren met innovatieve aluminiumoplossingen. De business area ‘Extruded
Solutions’ telt 8 fabrieken in de Benelux, die de klanten een breed scala oplossingen aanbieden in extrusie, fabricatie, en
oppervlaktebehandeling. Hydro in Lichtervelde, met z’n 400 medewerkers, focust op de ontwikkeling en productie van gelaste buizen
enerzijds en extrusieprofielen voor treinen, CT-scanners, windmolens,…anderzijds. In Ghlin bevindt zich ook een ultramoderne gieterij met
50 medewerkers. Voor deze gieterij en de extrusieplant in Lichtervelde zoeken we momenteel (m/v) versterking:

Aankoopverantwoordelijke
Je functie:
Als Aankoopverantwoordelijke sta je in voor het volledige aankoopbeleid van onze organisaties in Lichtervelde en Ghlin. Met
uitzondering van de metalen grondstoffen, die op Europees niveau aangekocht worden, betekent dit verantwoordelijkheid voor
alle aankopen inzake: transport, energie, verpakkingen, onderhoud (wisselstukken) en OGS (Other Goods & Services),…
Je werkt mee aan het opzetten van aankoopprojecten in Benelux-verband en je vormt samen met 2 collega’s in Nederland en
Duitstalig België het Benelux aankoopteam, waarbij je back-up bent voor elkaar en elke aankoper naast zijn lokale
verantwoordelijkheid ook lead buyer is voor bepaalde categorieën goederen/diensten op Benelux niveau.
Naast het operationeel aankoopgebeuren, waarbij je leiding geeft aan een medewerker, wordt er van jou ook strategische input
en visie verwacht bij het analyseren, stroomlijnen en optimaliseren van de bestaande aankoopprocessen. Vertrekkende vanuit de
strategische visie voor beide plants sta je ook in voor het projectmatig creëren of verder verfijnen van de noodzakelijke tools,
initiatieven of processen om leveranciers te evalueren, de efficiëntie van de afdeling te bevorderen, opportuniteiten op de
leveranciersmarkt te detecteren, … en je waakt tegelijk over de compliance met de Norsk Hydro richtlijnen.
Binnen dit gevarieerde pakket aan verantwoordelijkheden hou je steeds rekening met de wensen en prioriteiten van je interne
klanten, waarbij service en open communicatie van groot belang zijn. Je rapporteert aan de Finance Director Benelux.
Je profiel:
Je genoot een hogere opleiding (Ba of Ma) die zowel technisch als economisch gericht kan zijn, en je aankoopervaring deed je bij
voorkeur op in een industriële of logistieke omgeving.
Je communiceert vlot in het Frans en Engels. Kennis ERP systemen (SAP) is een voordeel.
Je bent een correct maar stevig onderhandelaar die de focus legt op lange-termijn relaties met interne en externe partners, en
uitermate service-minded is.
Als zelfstarter kan je perfect functioneren in een autonome job, als teamplayer ben je een hands-on type die kan bijspringen daar
waar nodig. Je beschikt over voldoende kritisch en analytisch denkvermogen om bestaande processen in kaart te brengen en
verder uit te werken tot een performant strategisch aankoopbeleid.
Ons aanbod:
Een polyvalente functie met veel verantwoordelijkheid, afwisseling, internationale contacten, en reële strategische impact.
Een competitief salarispakket en aantrekkelijke voordelen die je inzet en ervaring valoriseren.
Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van een multinational, wereldleider in zijn domein.

Interesse ?
Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, meer info via 0477-328534. We garanderen een snelle, discrete en professionele
behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze websites: www.hydroextrusions.com, www.hydro.com.

