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Strategic Buyer IT Services 
Proximus 

Bedrijf 

Proximus: https://www.proximus.com 

Functie 

In het domein Procurement IT Services zijn ze op zoek naar een Buyer IT Services. Deze functie houdt zich bezig 

met strategische inkoopprojecten voor IT diensten en speelt een centrale rol bij de nieuwe uitdagingen van de 

digitalisering en het nieuwe IT Operating Model. 

Verantwoordelijkheden 

▪ U beheert IT-gerelateerde aankoopdossiers in nauwe samenwerking met de Procurement Manager en de IT-

teams (cross-functionele teams). U bent verantwoordelijk voor het creëren van waarde voor Proximus, draagt 

bij tot de groeidoelstellingen van het bedrijf en beheert de risico's. 

▪ U beheert het aankoopproces en onderhandelt met leveranciers terwijl u toeziet op de naleving van de 

Proximus-regels. 

▪ U volgt de prestaties op van de belangrijkste leveranciers met het oog op het creëren van waarde voor 

Proximus. 

▪ U onderhoudt constructieve relaties met de verschillende aankoopteams, business lines, technische 

departementen en leveranciers. 

Profiel 

▪ U hebt een universitair diploma en u kunt aantonen dat u een eerste ervaring hebt opgedaan op het gebied 

van inkoop, bij voorkeur in de IT-sector 

▪ U bent gepassioneerd door digitaal, IT en nieuwe technologieën 

▪ U bent gretig om nieuwe vaardigheden te leren 

▪ U bent tweetalig (Engels & Frans en/of Nederlands) 

▪ U bent een echte teamspeler. 

▪ U beschikt over analytische vaardigheden en kunt omgaan met business intelligence software 

(bv. Microstrategy) en/of data analyse (Excel, PowerBI, enz.) 

▪ U bent niet bang voor onderhandeling en strategie 

▪ U houdt ethiek hoog in het vaandel 

Ons aanbod 

Een job als geen ander, met uitdagingen in een unieke omgeving die volop in beweging is, met groeimogelijkheden 

en een aantrekkelijk salarispakket. 

  

https://www.proximus.com/nl/;pxcfrontend=wGOr3t22yxdfMt-Zmdht6adrNQ86tq_gl9sMePJs.pxcp_frontend_21
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Solliciteren? 

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

(+32 471 42 63 23) 
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