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Technical Procurement Specialist 
INEOS 

Bedrijf 

https://www.ineos.com/sites/belgium 

INEOS Olefins & Polymers Europe heeft een productiecapaciteit van 8,5 miljoen ton aan chemicaliën en polymeren 

en dit in hune 8 vestigingen. Zij vervaardigen jaarlijks 5,5 miljoen ton olefins en aromatics , en 3 miljoen ton 

polyolefins. Zij maken deel uit van de INEOS Groep, het 3de grootste chemiebedrijf ter wereld, met 194 vestigingen 

in 29 landen, een jaarlijkse omzet van 61 miljard dollar en meer dan 26.000 mensen op de payroll. De INEOS 

producten worden gebruikt in de productie van een brede waaier aan afgeleide producten, die in zeer veel aspecten 

ons dagelijks leven ondersteunen en verbeteren. Als Technical Procurement Specialist vorm je een belangrijke 

schakel in het gehele aankoopproces. Zo treed je op als aanspreekpunt voor CAPEX, REVEX en fixed costs aankopen 

voor de Olefins & Polymers (OPN) site in Geel, alsook voor Lillo en Neder-over-Heembeek. Je krijgt de kans om je 

carrière in procurement verder uit te bouwen bij een wereldspeler van formaat! Zo zal je deel uitmaken van het 

INEOS Olefins and Polymers Europe Procurement Team en werk je vanuit de site in Geel. Je krijgt de mogelijkheid 

om een groeiend netwerk uit te bouwen binnen de Global INEOS business en andere vestigingen van de INEOS 

Group in Europa. Je rapporteert aan de Procurement Manager Belgian Sites OPN en werkt samen met je 

procurement collega’s op deze sites. Samen beheren jullie een portfolio van meer dan 80 miljoen Euro per jaar. Je 

bent, net zoals je andere collega’s, goed bekend met alle aspecten van procurement en de ondersteunende 

processen hiervoor. 

Functie 

▪ Je ontwerpt, implementeert en voert aankoopstrategieën uit op strategisch, tactisch en operationeel niveau 

▪ Je ziet het verbeteren van aankoopprocessen en het leveranciersbestand dan ook als een echte uitdaging 

▪ Je bent verantwoordelijk voor aankoop van zowel goederen als diensten in REVEX en CAPEX projecten 

▪ Jouw expertise en technische kennis is onmisbaar in het optimaliseren van working capital en waarborgen van 

de bevoorrading 

▪ Je hebt mee impact op kostenoptimalisatie die zich direct vertaalt in EBITDA van de site 

▪ Borgen van financiële doelstellingen en bedrijfscontinuïteit vormt voor jou een evidentie 

▪ Je weet contracten op een professionele manier te beheren 

Verantwoordelijkheden 

Een goede relatie met leveranciers opbouwen en onderhouden om een uitstekende veiligheid, kwaliteit, 

betrouwbaarheid en prestatie te garanderen 

▪ Je zorgt ervoor dat de marktkennis van je portfolio steeds up-to-date blijft 

▪ Als Technical Procurement Specialist ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van leveranciersprestaties. Je 

streeft naar een hoge standaard in vendor management door evaluaties en screenings uit te voeren 

▪ Om de noden van hun productiesites in kaart te brengen weet je een uitstekende relatie met je stakeholder uit 

te bouwen 

https://www.ineos.com/sites/belgium
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Profiel 

▪ Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma in een economische, engineering of technische richting 

▪ Je kan terugblikken op minstens 5 jaar ervaring in een technische omgeving 

▪ Je bent analytisch ingesteld en je beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden 

▪ Je kan vlot werken met MS Office (Excel). Kennis van SAP MM is een pluspunt  

▪ Je beschikt over uitstekende communicatie skills en je hebt een uitgesproken professioneel werkethiek 

▪ Je bent vertrouwd met juridische clausules, contracten en de algemene wetgeving in een aankoopproces 

▪ Je bent in staat om te werken in een snelle en veranderende omgeving 

▪ Je kan mensen beïnvloeden met je enthousiasme en professionaliteit 

▪ Het opbouwen en onderhouden van interpersoonlijke relaties vormt voor jou dan ook een evidentie 

▪ Je bent een sterke teamspeler die optimaal functioneert in projectteams 

▪ Je weet je flexibel en discreet op te stellen 

▪ Je weet prioriteiten te stellen en je bent in staat om je werk zo efficiënt mogelijk te organiseren. 

▪ Je begrijpt, spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.  

Ons aanbod 

▪ Een uitdagende functie in een technische omgeving 

▪ Een marktconform loon 

▪ Een zeer uitgebreide waaier van extralegale voordelen en een gratis state-of-the-art fitness! 

▪ De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in een bedrijf dat tot de wereldtop behoort 

Solliciteren? 

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

(+32 471 42 63 23) 
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