Brabopak uit Wommelgem is als groothandel al meer dan 30 jaar actief in de verpakkingswereld. Ons bedrijf stelt
meer dan 15 medewerkers tewerk en is gespecialiseerd in verpakkingen en bedrukkingen op maat
(gepersonaliseerde zakken, potjes, deksels, inpakpapier …). Met meer dan 10.000 producten - waarvan 3.000 op
voorraad in een magazijn van circa 6.300 m2 - richten we ons vooral op supermarkten, traiteurs, bakkers, slagers,
vishandels en andere handelszaken. Sinds 2020 maakt ons bedrijf deel uit van de holding Claes Food Projects
waartoe ook Claes Distribution, Claes Machines en Group Claes uit Paal-Beringen behoren. De 4 divisies samen
profileren zich meer dan ooit als totaalleverancier voor elke professional die actief is in de voedingsindustrie.
Momenteel zoeken wij ter ondersteuning een nieuwe, gedreven collega:

Aankoper voltijds
Functie:
•
•
•

•
•

•
•

Zowel administratief als praktisch spring jij op heel wat vlakken bij om onze aankoopprocessen te ondersteunen,
te analyseren en te optimaliseren.
Je bouwt goede relaties op met leveranciers, voert op een daadkrachtige manier prijsonderhandelingen uit en
maakt duidelijke contractuele afspraken over kwaliteit, hoeveelheid, service, enz. met de besteldiensten.
Op regelmatige basis evalueer je de samenwerking met onze bestaande leveranciers en houd je enkele cruciale
vragen in het achterhoofd. Verkopen de producten vlot? Is de kwaliteit goed? Wat kan er beter? Wat is de
feedback van de klanten? Zijn er belangrijke trends om op in te spelen?
Tegelijk blijf je alert uitkijken naar alternatieve aanbieders op de markt en vraag je stalen op van nieuwe producten
om ons aanbod continu up-to-date te houden en te stroomlijnen.
Je zorgt ermee voor dat het salesteam optimaal op de hoogte is van ons volledige gamma en licht hen kort, maar
krachtig in over folderkortingen, nieuwigheden, verbeteringen, enz. Komen er vanuit de verkoop
aandachtspunten/klachten aan het licht, dan onderneem je de nodige actie.
De opmaak en opvolging van offertes, de ingave van prijslijsten en de controle van prijsverschillen neem je
eveneens mee voor je rekening, net zoals de creatie van nieuwe artikelen.
Ook producten met naamdruk behandel je nauwkeurig en correct van a tot z, dus vanaf de offerte tot de
goedkeuring van de drukproef en opvolging van de kwaliteit.

• Kortom, jij bent een energieke allrounder die houdt van een afwisselend en uitvoerend takenpakket dat écht een
verschil maakt in ons bedrijf.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt minstens over een bachelordiploma en hebt bij voorkeur al enkele jaren werkervaring op de teller
staan. Daarin heb je bewezen dat je een nauwkeurige, zelfstandige en probleemoplossende multitasker bent.
Ervaring in de verpakkingswereld speelt absoluut in je voordeel, maar nog belangrijker is je ‘goesting’ om je
helemaal verder te verdiepen in alles wat te maken heeft met ons huidige én toekomstige productaanbod.
In jouw omgeving word je vaak omschreven als een hands-on persoon met sterke zin voor administratie,
opvolging en analyse. Bij de pakken blijven zitten staat niet in jouw woordenboek.
Op communicatief vlak sta je erg overtuigend in je schoenen. Je weet een verhaal krachtig te brengen, duidelijke
deals te sluiten en bent vlot en vriendelijk in de omgang met collega’s, klanten en leveranciers.
Ook in drukke(re) periodes houd jij het hoofd koel en blijf je alert en foutloos werken met zin voor flexibiliteit en
teamwerk.
Je draagt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel: in alles wat je doet, bewaak je de BRC-normen (certificering).
Je kan goed overweg met courante softwaretoepassingen en bent bereid om je in te werken in ons ERP-pakket.
De Nederlandse taal beheers je uitstekend en ook je Engels is meer dan behoorlijk.

Aanbod:
•
•
•

Je komt terecht in een klein, maar hecht topteam waar collega’s in een ongedwongen en stimulerende werksfeer
écht op elkaar kunnen rekenen.
In ons groeiende bedrijf zijn grote zelfstandigheid, afwisseling en boeiende uitdagingen dagelijkse kost.
Houd je ervan om nieuwe dingen bij te leren, stel je continu vragen om beter te worden in je werk en wil je zaken
zelf in handen nemen? Perfect, want jouw leergierigheid en initiatief worden met open armen verwelkomd.

•
•

Een gezonde balans tussen werken en ontspannen wordt gegarandeerd dankzij 12 ADV-dagen die je extra verlof
bezorgen.
Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk salaris en interessante extralegale voordelen.

Ben jij de geknipte persoon voor deze job?
Laat zeker van je horen! Stuur je motivatie en cv door naar Peter Briers (+32 11 45 62 08 - hr@groupclaes.be) en
Joyce De Clerck (joyce@brabopak.com). Je kan rekenen op een snelle en discrete behandeling van je kandidatuur.

