Aankoopverantwoordelijke met een hart voor natuur –
Roosdaal en Vilvoorde
Ja, we zoeken jou! Want jij bent een ecologische koopjesjager en bezorgt onze groenploegen al het
materiaal voor hun natuurwerk. De topcollega’s in Roosdaal en Vilvoorde staan klaar om je te
omringen en om het woord ‘werksfeer’ naar een hoger niveau te tillen.
Solliciteer en proef waar Pro Natura al 28 jaar voor staat: werk maken van natuur. We focussen op
biodiversiteit, natuur en een ecologische leefomgeving. En dat doen we door kansen te geven aan
mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Zo slaan we twee vliegen in één
klap.

Wat doet een aankoopverantwoordelijke?
Als aankoopverantwoordelijke ben jij de graag geziene collega die onze groenploegen van
gebruiksmiddelen en verbruiksgoederen voorziet. Eerst verzamel je de hoeveelheden en soorten,
dan koop je aan. Daarna houd je de leveringen, distributie en het beheer van voorraden, het
machine- en wagenpark en de gebouwen in het oog. Hierdooor worden natuur- en groenprojecten
goed uitgevoerd. Door jou blijft de machine geolied, letterlijk soms. De firma dankt je!
LET OP: Biodiversiteit is voor ons geen modewoord, maar een kernwaarde. Onze ecologen en
innovatiecel helpen je met raad en daad als het gaat om biodiversiteit en innovatie.

Hoe ziet jouw week eruit?
•

•

•
•
•
•

•

De eerste dag verzamel je de nodige hoeveelheden materiaal bij de
projectverantwoordelijken. Zij en de ploegen bedanken je voor de aankoop van plantgoed,
palen, grondstoffen, afrasteringen, machines, houtconstructies... Die projecten en dus ook
materialen hangen af van het seizoen en de opdrachten.
Dan zoek en beoordeel je mogelijke leveranciers door…
o tegen de juiste voorwaarden te onderhandelen.
o prijsvergelijkingen op te maken.
o de aangeboden kwaliteit - rekening houdend met onze ecologische visie – te
beoordelen.
Wanneer je besteld hebt, organiseer je de levering en de distributie over de verschillende
vestigingen en ploegen.
Als dé leverancierskenner ter plaatse zoek je oplossingen wanneer er tekorten of
kwaliteitsverzwakking opduikt.
Zodat dit vlot verloopt, voer je systemen in. Zo verzeker je orde en correcte organisatie
doorheen de hele productlife-cyclus van het wagen- en machinepark en van de gebouwen.
Je werkt nauw samen met het regioteam, de materiaalmeesters en preventieadviseurs. De
materiaalmeester regelt mee het onderhoud en de periodieke keuringen (door externen)
volgens jouw systeem.
Je gaat op regelmatige basis in overleg met het regioteam waar je toebehoort. Dat is een
uitgelezen moment om jouw zorgen en noden uit te laten.

Jouw profiel
•

Je hebt een professionele bachelor of graduaat. Het liefst zien we iemand tegemoet met een
diploma logistiek management of groenmanagement, of gelijkwaardig door ervaring. Herken

•

•
•
•
•
•

je jezelf hier niet volledig in maar denk je dat Pro Natura jou goed kan inzetten? Solliciteer
dan zeker want wij geven toptalent altijd een eerlijke kans.
Je herkent jezelf omdat:
o Je commercieel vermogen top is. Je kan goed onderhandelen. Je kent de markt en de
spelers, of leert ze kennen.
o Je integer bent. Je bent transparant in je handelen en zet het belang van de
organisatie steeds voorop.
o Je volop gaat voor een goede planning en kwaliteitsvol resultaat. Je bent trots als de
groenploegen tevreden aan de slag kunnen met tijdig het juiste materiaal.
Je bent in het bezit van een B- en BE-rijbewijs of je behaalt dit binnen de zes maanden na je
aanwerving.
Je staat achter onze waarden en draagt bij tot betere natuur én tot kansen geven aan
mensen. Je kan omgaan de kansengroepen waarmee je dag in dag uit samenwerkt. Een
gezonde dosis inlevingsvermogen is jou niet vreemd.
Je kan vlot met Excel werken en gemotiveerd om onze gebruiksvriendelijke digitale tools te
ontdekken (bv. mailing, ons gebruiksvriendelijk intranet...)
Je werkt afwisselend op onze locatie in Roosdaal (3 dagen per week) en in Vilvoorde (2 dagen
per week).
Je scoort goed als je ervaring hebt in nauwkeurig en planmatig kwalitatief werken. Voeling
met ecologie en natuurbeheertechnieken zijn een meerwaarde, maar geen must.

In ruil daarvoor bieden wij…
Toptalent moet je soigneren. Daarom bieden we je het volgende:
•
•

•

•

Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en flexibel regioteam (met een
teambuilding, after-workdrink, een gezellige praat aan de koffiemachine…). Zij staan steeds
klaar om je op te vangen.
Contract en loon:
o je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke
indiensttreding.
o Je verdient een brutomaandloon volgens loonbarema A1 van PC 329.01 tussen €
2.285 (0 jaar anciënniteit) en € 3.663 (20 jaar anciënniteit) voor 38/38. Er is een
mogelijke overname van aantoonbare relevante anciënniteit uit vorige
werkervaringen voor de helft van het aantal jaren.
Voordelen en verlof:
o Je ontvangt een gsm-abonnement (met gsm als je dat wilt) voor telefonie en
dataverkeer. Ook een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques zijn inbegrepen.
o Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen. En bijkomend
betaald verlof: extra feestdag op 11 juli en 26 december; collectieve sluiting tussen
Kerstmis en Nieuwjaar.
o Je valt onder het voordelige verlofstelsel van P.C. 329.01: VAP dagen toenemend met
de leeftijd. We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
o Wanneer je in Vilvoorde werkt, werk je op een locatie op amper 10 minuten
wandelen van het station van Vilvoorde.
o Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers
kunnen rekenen op een fietsvergoeding van minstens € 0,20/km.
Kansen: Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen. En je krijgt
de kans om je 100% in te zetten binnen een organisatie in volle ontwikkeling, met een grote
maatschappelijke relevantie zowel op sociaal, op ecologisch als op circulair vlak.

Interesse?
Is je interesse gewekt? Dat begrijpen we! Stuur snel je cv en motivatiebrief naar Wouter Bluekens via
wouter.bluekens@spoor2.be. Ook voor een uitgebreidere functieomschrijving kan je bij Wouter
terecht. Heb je vragen over de functie? Mail Carl De Nys via carl.denys@pronatura.be of bel hem op
het nummer 0498 16 83 10.
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, beperking, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

