Harol is gespecialiseerd in zonwering, rolluiken en garagepoorten.
285 medewerkers zorgen vanuit de hoofdzetel in Diest elke dag
opnieuw voor innovatieve producten. Harol evolueerde van
familiebedrijf tot één van de meest toonaangevende fabrikanten in
Europa, met als doel bij te dragen aan de verbetering van het
wooncomfort, de privacy, de veiligheid en de verfraaiing aan, in en
rond gebouwen.

Harol heeft een uitdagende opportuniteit voor een:

Manager Strategische Aankoop
(Diest – full time – m/v)

Functiebeschrijving
Als Strategisch Aankoopmanager heb je een duidelijke visie op
de verbetering van het volledige supply chain proces en het verhogen
van de efficiëntie van het aankoopbeleid.
Je uitgangspunt is het creëren van toegevoegde waarde over de
ganse supply chain keten. Naast oog voor prijzen en LME-evolutie,
heb je aandacht voor ordergroottes, lead-times en optimalisatie van
de stockrotaties – kortom voor de total cost of ownership.
Je initieert projecten met als doel kostreductie, verbetering
van de lead times, implementatie van nieuwe technologieën en
kwaliteitsverhoging.

Je gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met
betrouwbare leveranciers, met wie je een duurzame relatie opbouwt.
Je staat aan de wieg van elke nieuwe productontwikkeling en
werkt nauw samen met de engineering afdeling. Je neemt in deze
projecten een primordiale rol in ( o.a. make / buy beslissingen,
gebruik van alternatieve materialen,
standaardisatie, ...) en zorgt ervoor dat de sourcing van materialen
een vlotte productlancering ondersteunt.
Je hebt een sterke affiniteit met de bouwsector, een passie
voor techniek, en bent geboeid door de Harol-eindproducten. Je
volgt de evoluties in verband met nieuwe technologieën en nieuwe
materialen nauwgezet op.
Je speelt een trekkersrol in de digitalisering van de supply
chain.
Je voert contractonderhandelingen en auditeert leveranciers.
Je volgt de markt- en productontwikkelingen op de voet en
zet leveranciers aan tot optimalisatie van hun eigen productie- en
logistieke processen.
Profiel
Je beschikt over een Masterdiploma Industrieel Ingenieur,
Handelsingenieur, Bouwkunde, Industriële wetenschappen of
gelijkaardig
Je hebt 10 jaar ervaring in de aankoop op strategisch niveau,
bij voorkeur binnen de assemblage industrie
Je hebt een goede kennis van ERP en forecasting systemen
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans, Duits, Engels
Je bent een bruggenbouwer, een teamspeler en je
communiceert op een open manier, over de afdelingen heen.
Aanbod

Harol biedt je een uitdagende en dynamische familiale werkomgeving
met korte aanspreeklijnen. Je komt terecht in een innovatief
productiebedrijf met stimulerende werksfeer.
Geïnteresseerd?
Je kan je voor min. 90% in dit profiel herkennen? Dan zien wij jouw
cv met vermelding van dit dossiernr.: “1075” graag ASAP tegemoet
op e-mail: info@phd-jobs.net
Dossierbeheerder: Vitaly Pryadka
Tel.: +44 20 8144 2822
Web: http://www.phd-jobs.net

