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Aankoper 
Standplaats Antwerpen 

Indaver 

Bedrijf 

Als bedrijf combineren we hoogtechnologische toepassingen met een maatschappelijke meerwaarde. 

Duurzaam en integraal afvalbeheer, dat is waar Indaver voor staat. We zijn steeds op zoek naar de meest 

innovatieve oplossingen voor het beheer van zowel industrieel als huishoudelijk afval. We zetten hard in op 

duurzaamheid door recyclage en omzetting naar grondstoffen. Onze research afdeling ontwerpt daarvoor 

ingenieuze oplossingen op maat van de behoeften van de klant. Indaver groeit snel, zowel in binnen- als 

buitenland. Onze groep bestaat momenteel uit meer dan 1600 medewerkers. Vanwege groei en aankomend 

nieuwe projecten, zijn we op zoek naar een collega Procurement Coördinator. 

Functie 

De afdeling aankoop bestaat uit 18 medewerkers. Zij werken met een volledig gedigitaliseerd aankoop 

systeem, inclusief de goedkeuringsflow. In deze functie rapporteer je aan de Procurement Manager. 

Verantwoordelijkheden 

▪ Als Aankoper ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van zowel raam- als projectcontracten. De nadruk 

ligt op multidisciplinair technisch aankopen en dit van verschillende grootordes.  De complexiteit en 

omvang van je projecten wordt continue afgestemd op jouw kennis en ervaring.  

▪ Je staat zelf in voor de uitvoering en opvolging van A tot Z van al je projecten. Concreet betekent dit:   

▪ Op vraag van de interne klant ga je op zoek naar potentiële leveranciers en vraag je offertes op 

▪ Je kijkt kritisch naar nieuwe voorstellen en medieert het gesprek tussen leverancier en aanvrager 

▪ Je onderhandelt over de beste prijs-kwaliteitsverhouding en maakt het finale contract op 

▪ Je waakt erover dat de producten en diensten beantwoorden aan de afspraken. Op regelmatige basis 

evalueer je de geselecteerde leveranciers 

▪ Je ondersteunt de gebruikers bij leveringsproblemen en in de nazorg van aankoopprojecten 

▪ Je werkt mee aan het optimaliseren van het aankoopproces en de –procedures 

Profiel 

▪ Je bent BACH of MAS of gelijkwaardig door ervaring en je hebt affiniteit met techniek 

▪ Je hebt minstens een eerste aantoonbare ervaring met technische projectaankopen 

▪ Je bent communicatief en je kunt goed onderhandelen met respect voor wederzijdse belangen 

▪ Je werkt nauwkeurig en kunt vanuit een goede probleemanalyse gestructureerde oplossingen aanbieden 

▪ Je hebt een uitstekende kennis van NL en ENG, kennis van FR is een pluspunt 

▪ Je bent flexibel voor binnenlandse en buitenlandse verplaatsingen (voornamelijk Benelux) 
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Ons aanbod 

▪ Je komt terecht in een boeiend hoogtechnologisch bedrijf 

▪ De kans om actief bij te dragen aan een meer duurzame wereld 

▪ Een gevarieerde job met veel autonomie en internationale contacten 

▪ Uiteraard investeren we samen in je carrière en voorzien we de nodige opleidingen 

▪ Een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen 

▪ We hechten belang aan een goede work-life balance en bieden hiervoor de nodige flexibiliteit 

Solliciteren? 

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Ingrid Verhoeks: ingrid.verhoeks@progressio.be (+32 473 93 64 64) 

mailto:ingrid.verhoeks@progressio.be

