Voor Saris Aanhangers in Hapert zijn wij opzoek naar een

Inkoop talent - Junior Strategisch Inkoper
De Strategisch Inkoper is binnen Saris verantwoordelijk voor de totale inkoop. In overleg met je
collega Strategisch Inkoper houd je het inkoopplan up-to-date en bepaal je de strategie. Het
bestellen van onderdelen t.b.v. de productie gebeurt door je collega’s van planning. Jij
bent er verantwoordelijk voor dat zij deze producten zonder problemen kunnen bestellen.

Ook heb je regelmatig overleg met collega’s van Engineering en Productie over toekomstige
aanpassingen en verbeteringen aan de producten.
Aan de hand van de informatie die je krijgt vanuit de organisatie en je eigen analyses beoordeel je
leveranciers en ga je met ze in gesprek over verdere verbeteringen. Ook houd je altijd je ogen open
voor nieuwe leveranciers. Je zult leveranciers ook met enige regelmaat bezoeken en uitnodigen bij
Saris.
Vanzelfsprekend speelt kostprijsreductie een grote rol en dus is prijs belangrijk in je
onderhandelingen, maar net zo belangrijk zijn leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en levertijden. Saris
Aanhangers hecht veel waarde aan de relaties met leveranciers. Tenslotte is het een samenwerking.
Saris Aanhangers heeft de ambitie om de komende jaren te groeien en het is dus belangrijk dat de
leveranciers hiervoor snel kunnen opschalen.
Wat heb je in huis?
Saris zoekt een jong aankomend inkooptalent met een flexibele instelling. Van nature ben je
gestructureerd, communicatief vaardig en is jouw instelling altijd servicegericht. Je hebt affiniteit met
techniek en hebt interesse in de hele keten, van ontwikkeling via productie tot levering. Je
communiceert makkelijk en contacten leggen gaat je soepel af. Deadlines weet jij altijd te halen en je
pakt de kansen die geboden worden. Je laat durf en enthousiasme zien, bent flexibel, altijd
benaderbaar en betrokken.
Competenties:
- Analytisch, daadkrachtig, toekomstgericht, resultaatgericht en ambitieus zijn de woorden die jou
het best omschrijven;
- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd;
- 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 beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Opleiding en werkervaring:
- Je hebt minimaal een succesvol afgeronde bachelor opleiding in bijvoorbeeld de richting
Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde;
- Een NEVI opleiding is een pre;
Bedrijfsprofiel:
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.
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?
Naast een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden krijg je de kans om onderdeel uit te gaan
maken van een gemotiveerd team. Binnen Saris krijg je de ruimte om (interne) opleidingen te gaan
volgen. Ben jij de Strategisch Inkoper 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.

