
 

 
 

Bedrijfskundig professional met focus op Supply Chain en Strategische Inkoop 
 

Heb jij als Technisch Bedrijfskundige zin in een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid, 

volop ontwikkelmogelijkheden én grote impact op het bedrijf? Dan past deze vacature helemaal bij 

jou.  

 

De uitdaging 

Uitdagingen binnen Supply Chain zijn de afgelopen decennia niet zo groot geweest als nu: 

- Stijgende transport- en materiaalprijzen; 

- Leverbetrouwbaarheid staat onder druk; 

- Snel veranderende marktvraag en veranderingen in de keten; 

 

Deze situatie vereist dat Saris stilstaat bij eerder gemaakte ontwerpkeuzes en de keten gaat 

herontwerpen. Hoewel het van belang blijft dat we toekomstscenario’s maken, vraagt deze nieuwe 

werkelijkheid erom meer flexibel mee te bewegen met de klant, efficiënter te reageren op 

veranderingen in de markt en veranderingen in onze keten. Hiervoor zijn flexibel ingerichte 

processen en afstemming nodig.  Openheid van communicatie en delen van informatie is essentieel. 

Dit vereist een hoge mate van vertrouwen en digitalisering. Hiervoor zijn strategische 

samenwerkingen en ketenregie onmisbaar; zowel extern als intern.  

 

Wie ben jij? 

Wij zijn op zoek naar een collega die zich wil ontwikkelen naar een functie met veel 

verantwoordelijkheid binnen ons dynamisch productiebedrijf. Jouw eerst focus ligt op Strategische 

inkoop van waaruit je samenwerkt met alle andere disciplines binnen Saris: Supply Chain, Inkoop, 

Verkoop, Projectmanagement en Productie. Daarnaast ga je regelmatig op reis, in binnen- en 

buitenland, om strategische partnerships met leveranciers aan te gaan en te onderhouden. 

 

Je bent een pragmatische, ambitieuze, proces gerichte professional met technische affiniteit, die 

staat te popelen om de volgende stap in zijn of haar carrière te maken. Je bent een doorzetter en 

gaat een complexe technisch-logistieke uitdaging in de maakindustrie niet uit de weg. Je weet je weg 

te vinden bij verschillende stakeholders waarbij je besluitvaardig opereert. Je loopt al een aantal jaar 

mee binnen de technische industrie en je past deze kennis en ervaring toe om samen met je collega’s 

een uitmuntend resultaat neer te zetten. 

 

Als persoon denk jij altijd verder waar een ander ophoudt. Je neemt verantwoordelijkheid, ziet het 

grotere plaatje voor je en ontwikkelt jezelf samen met ons in een aantal jaren tot een inhoudelijk 

sterke professional met een projectmanagement of lijnverantwoordelijkheid. Je wordt hierbij 

gecoacht door een ervaren collega om het beste uit jezelf en onze organisatie te halen. 



 

 
 

Competenties: 

- Analytisch, daadkrachtig, toekomstgericht, resultaatgericht en ambitieus zijn de woorden die jou 

het best omschrijven; 

- Je bent een procesdenker, met oog voor verbeteringen; 

- Je bent ondernemend en resultaatgericht; 

- Zowel strategisch als hands-on; 

- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kan scherp onderhandelen met 

leveranciers zonder de relatie uit het oog te verliezen; 

- Je werkt zelfstandig, maar binnen de organisatie ben je een teamspeler die meehelpt de 

gezamenlijke doelen te behalen;  

- Je vindt het leuk om een aantal dagen per maand te reizen; 

- Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 

 

Opleiding en werkervaring: 

- Een afgeronde HBO / WO opleiding (technische) bedrijfskunde of gelijkwaardig; 

- 3-7 jaar ervaring in de technische industrie en toe aan de 2e of 3e stap in je carrière; 

- Een NEVI opleiding is een pre. 

 

Wie zijn wij? 

Saris Aanhangers uit Hapert is sinds jaar en dag een begrip in aanhangwagens. Al sinds 1959 is het 

Brabantse familiebedrijf een toonaangevende internationale speler die kwalitatieve en innovatieve 

oplossingen biedt voor elke gebruikersbehoefte. Met ijzersterke constructies, duurzame materialen 

en een gebruiksvriendelijke bediening zorgt het team van ongeveer 80 medewerkers er voor dat 

duizenden tevreden gebruikers dagelijks veilig en comfortabel de weg op gaan. De basis hiervan ligt 

onder andere in vakmanschap en innovatie. 

 

Werken bij Saris betekent deel uitmaken van een bedrijf waar uitdagende, technische vraagstukken 

samen komen met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, groei en ambitie. We hebben veel oog 

voor initiatief van onze medewerkers en geloven dat de beste ideeën ontstaan wanneer mensen 

werken aan de projecten waar ze zelf energie van krijgen. 

 

Saris biedt: 

- Een zeer uitdagende rol van waaruit je meebouwt aan de verdere groei en professionalisering 

van Saris Aanhangers; 

- Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

- De verantwoordelijkheid om direct bij te dragen aan de verbetering van bedrijfsresultaten en 

inkoopprocessen; 

- Een warme werkomgeving met fijne collega’s. Alles wat je van een Brabants familiebedrijf 

verwacht; 

- Uitstekende arbeidsvoorwaarden.  



 

 

Interesse? 

Ben jij de Bedrijfskundig Professional die wij zoeken? Voor meer informatie en solliciteren, reageer 

via:  

− Marko Horn – Strategisch Inkoper: m.horn@saris.net  

− Criste Vergouwen – Human Resources: c.vergouwen@saris.net. 

 

mailto:m.horn@saris.net
mailto:c.vergouwen@saris.net

