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Buyer met Managementskills 
Cegelec NL/BE 

Bedrijf 

Cegelec, een merk van VINCI Energies, is gespecialiseerd in advies, ontwerp, engineering, installatie en 

onderhoud voor tertiaire- en industriële gebouwen en infrastructuurprojecten. 

Met vijf vestigingen in België en één in Nederland kan Cegelec een lokale aanpak van de projecten garanderen, 

dicht bij de klanten. Als één van de marktleiders in België in de gebouwensector beschikt Cegelec over heel 

wat ervaring en knowhow in HVAC, elektriciteit, data en sanitaire installaties, industriële koeling en 

brandbeveiliging. In nauwe samenwerking met onze klanten optimaliseren we elke installatie, rekening 

houdend met aspecten zoals energieverbruik, onderhoudskosten en betrouwbaarheid. Door creatieve en 

kwalitatieve oplossingen aan te bieden, komen we samen tot energie-efficiëntere installaties. 

Functie 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het aankoopproces, voornamelijk met 

betrekking tot de aankoop van materialen en onderaanneming. Je bent de spil tussen de noden van je interne 

klanten en de leveranciers waarmee je negotieert over de beste condities. Het is een uitdagende job in een 

dynamische omgeving waar jij als geboren onderhandelaar autonoom kan werken. 

Verantwoordelijkheden 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het uitsturen van prijsaanvragen en het maken van prijsvergelijkingen, het 

aanmaken van aankooporders, de opvolging van de orders, het uitvoeren van ontvangsten en het 

eventueel betwisten van leveringen en facturen 

▪ Je screent nieuwe leveranciers en onderaannemers en vervult alle juridische en administratieve 

modaliteiten die hieraan verbonden zijn 

▪ Zelf ga je op zoek naar nieuwe leveranciers voor diensten en goederen die strategisch het verschil kunnen 

maken 

▪ Voor projecten werk je nauw samen met de projectleider om de belangrijkste aankoopbehoeftes te 

bepalen 

▪ Het onderhouden van goede relaties met je interne klant en leveranciers is van cruciaal belang 

▪ Dossiers volg je administratief en financieel nauwgezet op 

▪ Je werkt in team en rapporteert aan de Sourcing Manager 

▪ Je bent bereid om je te verplaatsen tussen de vestiging in Dordrecht (NL) en Erembodegem (BE), 

(+/- 70/30%) 
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Profiel 

▪ Je behaalde een bachelor in een technische of commerciële richting of gelijkwaardig door ervaring 

▪ Je kan terugblikken op minstens 5 jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie 

▪ Enige ervaring met onderaanneming (binnen-buitenland) en daarbij geldende regelgeving is extra troef 

▪ Je hebt een technische interesse/affiniteit (mechanica, generatoren, bevestigingsmateriaal, aggregaten...) 

▪ Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels 

▪ Je hebt een goede kennis van de gangbare office pakketten en SAP 

▪ Je werkt nauwkeurig, je bent klantgericht en je neemt initiatief 

▪ Je bent administratief sterk en je neemt de zaken snel op 

▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs 

Ons aanbod 

Bij Cegelec Fire Solutions - onderdeel van VINCI Energies - aan de slag gaan, betekent kiezen voor een 

innovatieve omgeving met gepassioneerde collega's. Cegelec Fire Solutions geeft je zowel de omkadering als 

de opportuniteiten die nodig zijn om je loopbaan een échte impuls te geven. Je komt terecht in een bedrijf 

waar veiligheid en collegialiteit voorop staan. Bovendien kan je rekenen op een competitief salarispakket. 

Solliciteren? 

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be 

(+32 471 42 63 23) 

mailto:annemie.schuermans@progressio.be

