Om aan de groeiende vraag naar KBM Affilips producten te voldoen zijn wij voor onze productieorganisatie
met fabrieken in België en Nederland op zoek naar een:

Junior raw materials (metals) buyer
(young potential)
Internationale functie, vlot Nederlands en Engels, standplaats Tienen

Aankoop administratie
Voorraadbeheer ten behoeve van de productie in België en Nederland
Klachtenafwikkeling
Voorbereiden en opvolgen van prijsaanvragen

Taken en verantwoordelijkheden
In deze functie vorm je samen met een aantal collega’s het Aankoopteam Grondstoffen, een dynamische
afdeling met een centrale rol in het productieproces en een onmisbare steun voor de verkoopafdeling.
Gedurende een gedegen inwerkperiode maak je kennis met de metalen en leveranciers van de KBM Affilips
groep en raak je goed bekend met alle “ins en outs” van het bedrijf. Je krijgt de kans om je volledig te
ontplooien in een internationale werkomgeving en op termijn door te groeien naar buyer.
Je rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd Aankoop. Je werkzaamheden omvatten onder meer:
-

Je pakt zaken zelfstandig op en zorgt voor een accurate administratieve afhandeling. Als team bouw je
wereldwijd stevige leveranciersrelaties op en zo draag je bij aan het positieve bedrijfsresultaat.

Opleiding en eigenschappen
• Afgeronde opleiding op minimaal Bachelor niveau, bijvoorbeeld studierichting Commerciële
Economie of International Business , aantoonbare ervaring in de sector is een plus.
Zin om in een technische B2B omgeving te werken.
Vlotte communicatie in het Engels, Duits en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
Goede kennis van het Microsoft Office pakket.
Nauwkeurige en servicegerichte werkhouding.
Zelfstandige aanpakker die verantwoordelijkheid neemt.
Probleemoplossend, flexibel, stressbestendig.
•
•
•
•
•
•

Bedrijf
KBM Affilips is de internationale marketing- en verkooporganisatie van de KBM Affilips groep. Zij houdt zich
bezig met de verkoop van bijzondere metaallegeringen (zgn. voorlegeringen/master alloys), die als
halffabrikaat in de metaalverwerkende industrie worden toegepast en zo uiteindelijk in vrijwel alle
metaalproducten die de consument in handen krijgt terecht komen. Klanten bevinden zich wereldwijd in
meer dan 80 landen in o.a. de automotive sector, de vliegtuig- en civiele bouw en in de verpakkings- en
voedingsmiddelenindustrie, met aansprekende namen als Airbus, Aleris, BMW, Constellium, Daimler,
Gartner, Grohe, Hydro, Mitsubishi, VW enz.
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De productie vindt plaats in onze fabrieken in Tienen, Delfzijl (NL) en Oss (NL). KBM Affilips heeft de positie
van marktleider op wereldniveau. Het is een organisatie met een sterk wij-gevoel, een no-nonsense cultuur
en een directe en open communicatie. Een solide werkgever met ontwikkelkansen voor jonge mensen en
met ruimte voor initiatief. In interne technische opleiding en training wordt voorzien. Een uitstekend pakket
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is vanzelfsprekend.

Solliciteren kan via: Katrien Vanelderen: kvanelderen@affilips.com

