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Aankoper Elektriciteit 
Cegelec 

Bedrijf 

Regio Antwerpen 

Functie 

Als aankoper voor Cegelec optimaliseer je werkprocessen, ondersteun je bij de onderhandelingen met 

onderaannemers en leveranciers en sta je in voor de opvolging van de levering en betaling van de materialen en 

geleverde diensten. Je bent het aanspreekpunt voor de collega’s en communiceert met externe partners. 

Verantwoordelijkheden 

▪ Initiëren en implementeren van aankoopstrategie: kadercontracten respecteren, aankopen groeperen, 

betalingsvoorwaarden respecteren 

▪ Onderhandelingen: prijzen onderhandelen, prijsvergelijkingen opstellen, nieuwe leveranciers zoeken 

▪ Dagelijkse opvolging van aankoop gerelateerde problemen 

▪ Administratie: dossierbeheer, offertes aanvragen, controle onderaannemers (VCA, RSZ, inhoudingsplicht) 

▪ Goedkeuringsproces opstarten en opvolgen, aanmaken leveranciers, controle orderbevestiging 

▪ Screening en opvolging van nieuwe en bestaande leveranciers 

▪ Auditen en begeleiden van hun leveranciers op het gebied van de corporate social responsibility doelstellingen  

▪ Beheersen van de complexiteit van de internationale onderaanneming 

▪ Behalen van milieudoelstellingen en actieplannen ontwikkelen 

▪ Initiatieven en leiding nemen i.k.v. de digitalisering van de procurement to pay processen 

▪ Implementatie van de deontologische codes en ethische guidelines van VINCI Energies in de leveranciersrelatie 

Profiel 

▪ Je behaalde een masterdiploma in een relevante richting 

▪ Je beschikt over enkele jaren werkervaring in een gelijkaardige functie 

▪ Je hebt een zekere affiniteit met elektriciteit, ervaring binnen de techniek is niet noodzakelijk 

▪ Je werkt nauwkeurig volgens vooropgestelde procedures  

▪ Je bent communicatief en commercieel ingesteld, met een zekere assertiviteit 

▪ Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

▪ Kennis SAP is een pluspunt  

▪ Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van Frans of Engels 
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Ons aanbod 

▪ Je krijgt een gevarieerde functie met ruime verantwoordelijkheden en een ruime autonomie 

▪ Je komt terecht in een bedrijf waar veiligheid en collegialiteit voorop staan 

▪  Doorgroeimogelijkheden tot hoofdaankoper 

▪ Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, met een compleet en competitief verloningspakket 

(firmawagen, groeps- en hospitalisatieverzekering, voordelig bonussysteem, maaltijdcheques…) 

▪ Zij bieden daarnaast een interessante verlofregeling en tal van opleidingsmogelijkheden 

Solliciteren? 

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

(+32 471 42 63 23) 
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