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Senior Category Manager Generation 
(Capex) 

Luminus 

Bedrijf 

Luminus is reeds jaren op rij uitgeroepen tot Top-Employer, omwille van de ruime scope, organisatie en 

structuur van Luminus. We adviseren een kijkje te nemen op de website: www.luminus.be 

Functie 

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de generation spend portefeuille binnen EDF Luminus (+/-100 

mio euro/Year). De belangrijkste missie bestaat uit het definiëren, implementeren, communiceren en beheren 

van het meest aangewezen categorie strategieplan voor elk van je categoriën teneinde: 

▪ Te verzekeren dat EDF Luminus op de meest optimale manier gebruik maakt van de best mogelijke 

leveranciers en oplossingen om waarde te creëren en performance aan te sturen 

▪ Bij te dragen aan de EBITDA van het bedrijf door de gerealiseerde savings 

▪ Een kostenbewustzijn te creëren en promoten binnen EDF Luminus 

Verantwoordelijkheden 

▪ Samen met je interne klanten het meest aangewezen categorie strategieplan definiëren en communiceren 

voor elk van de toegewezen categorieën 

▪ Je stelt jaarlijks, in samenwerking met de Procurement Manager, een strategisch aankoopplan op met 

focus op Capex 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren, implementeren en beheren van het sourcing proces (RFx), in 

lijn met de vastgelegde strategie van de betrokken categorie, met als doel de TCO te optimaliseren en 

waarde te creëren voor je interne klanten 

▪ Je uitstekende kennis van het sourcen van investeringsprojecten in het algemeen, en de markt van 

hernieuwbare energie in het bijzonder, stelt je in staat om de noden van je interne klanten te begrijpen 

en hen op een adequate manier bij te staan 

▪ Je adviseert en begeleidt je interne klanten in het definiëren en formuleren van hun behoeften teneinde 

deze in een lastenboek te vertalen 

▪ Je selecteert leveranciers, negotieert de offertes, en kent de contracten toe, binnen de lijnen van het 

interne beleid en van de vooropgestelde categoriestrategie 

▪ Je staat de interne klanten bij in het contract management en het opvolgen van bestaande contracten 

▪ Je evalueert de bestaande leveranciers, is samenspraak met je interne klanten 

▪ Marktonderzoek: je volgt de trends en bewegingen binnen de industrie en in het leverancierslandschap 

▪ Je bent een participatieve en coachende people manager 
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Profiel 

▪ 7+ jaren in projectaankopen/ervaring in aankopen van hernieuwbare energie is een plus 

▪ Sterke ervaring in project management en methodologie, sourcing en kostenanalyse 

▪ Je hebt de nodige people management ervaring of bezit de nodige soft skills om je management 

vaardigheden verder te ontwikkelen 

▪ Je bent in staat om in een uitdagende en multifunctionele omgeving te werken 

▪ Master diploma/drietalig NL/FR/EN 

Ons aanbod 

Een mooie uitdagende functie op management niveau, waarin u alle kansen krijgt om mee te werken aan een 

duurzame toekomst, waar ondernemerschap en initiatief aangemoedigd wordt. 

Uw engagement wordt beloond met een zeer interessant salarispakket, aangevuld met talrijke extra legale 

voordelen, waaronder een bedrijfswagen, mooie bonusregeling, netto vergoeding, groepsverzekering, korting 

op uw energiefactuur,… 

Solliciteren? 

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

(+32 471 42 63 23) 
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