
Junior Aankoper

Profielomschrijving :

Op dit ogenblik werken wij o.a. mee aan “NACH in Amsterdam”, “OCC Den Haag”, diverse fietsbruggen en verschillende
pretparkattracties in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Om al deze projecten in goede banen te leiden wensen wij ons team te versterken met een:

CSM “Steelstructures” NV is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van
hoogwaardige staalconstructies. 
Door onze enorme knowhow en het toepassen van de hoogste kwaliteitsstandaards zoeken
onze ingenieurs iedere keer opnieuw de grenzen op van staal in internationale projecten. 
Hierdoor is CSM in staat om de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande projecten
in domeinen als hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en industriële
constructies, tot een goed einde te brengen.constructies, tot een goed einde te brengen.

Aanbod:

Stuur Uw sollicitatiebrief met c.v. naar

www.csm.be

CSM nv - t.a.v. mevr. M. Claassen
Hamonterweg 103
3930 Hamont-Achel
tel : 011 550 600
e-mail : mieke.claassen@csm.be

Discretie gewaarborgd.

Je beschikt over een bachelordiploma. 
Je hebt een sterke affiniteit met techniek of je genoot een technische opleiding.
Je bent proactief, contactvaardig en een goede onderhandelaar.
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Een vlotte kennis van het Nederlands is een must, kennis van Engels, Frans en/of Duits
is een pluspunt.
Je bent administratief sterk en vertrouwd met MS-OJe bent administratief sterk en vertrouwd met MS-Office toepassingen.

Idealiter heb jij als junior aankoper volgende troeven in huis:

Dit allemaal in overleg met de hoofdaankoper

Na een uitgebreid opleidingstraject krijg je volgende taken toevertrouwd :

Een uitdagende job in een onderneming met familiaal karakter
Doorgroeimogelijkheden op termijn
Een passend salaris aangevuld met extralegale voordelen









Verantwoordelijkheid :

Je bent verantwoordelijk voor het inkopen van projectaankopen, uiteenlopende productie-
benodigdheden en diverse gereedschappen.
Je assisteert in de volledige aankoopadministratie: je bestelt volgens de vooropgestelde kwalitatieve
en technische eisen en normen, deze bestellingen volg je zowel logistiek als administratief op. 
Samen met de hoofdaankoper ben je verantwoordelijk voor het toepassen en verbeteren van
bestaande aankoopprocedures.
Je onderhoudt de goede commerciële contacten met huidige leveranciers en gaat actief op zoekJe onderhoudt de goede commerciële contacten met huidige leveranciers en gaat actief op zoek
naar nieuwe leveranciers.














