Citrique Belge in Tienen is op zoek naar een Senior Technical Purchaser
Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de
grootste producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie.
Citroenzuur wordt gebruikt als smaakversterker in frisdrank, vruchtensap, snoep, conserven en
gelatineuze producten. Het wordt ook gebruikt als antioxidant in bereide vleeswaren en fruit en
groenten in blik. Bovendien stabiliseert citroenzuur de pH in bruistabletten, conserven, gelatine en
poetsproducten. Het wordt ook gebruikt als bindmiddel in detergenten en het bindt ook met zware
metalen in voedselbereidingen.
Citrique Belge heeft een team van een 300-tal professionals die als opdracht hebben om citroenzuur te
produceren van de beste kwaliteit en dit met unieke productie- en werkprocessen.
Voor ondersteuning van de afdeling Commercial Services zijn wij op zoek naar een Senior Technical
Purchaser die voldoet aan onderstaand profiel:
Voornaamste taken en opdrachten:









Verantwoordelijkheid voor de eigen inkoopportfolio (mechanisch, elektrisch, bouwkundig) en
volledig dossierbeheer, inclusief het opmaken van inkooporders en opvolgen van de bestelling;
Het zoeken, selecteren, contracteren en evalueren van leveranciers van technische materialen
(voorraad en niet-voorraad artikelen) en diensten;
Onderhoud van de leveranciers- en prijzendatabase;
Interne focus van ‘Price to cost’ (transactional) naar ‘Cost to Value’ (Supply Chain, supplier
management) faciliteren;
Optimalisatie van de voorraadwaarde;
Initialisatie en implementatie van kostenbesparingsprojecten, rekening houdend met TCO,
kwaliteit, veiligheid en toeleveringsrisico;
Interne klantentevredenheid door een goede on-time bevoorrading en de optimale kwaliteit van
de goederen en diensten;
Draagt zorg voor een permanente verbetering van processen en procedures.

Wij zoeken:
 Een gemotiveerde medewerker met een hogere diploma (Master of Bachelor) bij voorkeur in een
technische richting. Ervaring binnen de voedings-/chemische industrie is een plus.
 Je hebt parate marktkennis van leveranciers van technische materialen en diensten en houdt deze
up-to-date.
 Je bent analytisch sterk en hebt ervaring met het onderhandelen met binnen- en buitenlandse
leveranciers.
 Je beschikt over een creatief denkvermogen; sparring partner die bestaande overtuigingen en
gewoonten in vraag durft te stellen.
 Je bent een goede communicator, scherpzinnig en beschikt over een onderzoeksmentaliteit
(zoeken tot je het vindt).
 Je bent autonoom maar ook een team player.
 Je bent vlot tweetalig Nederlands-Engels, bijkomende talenkennis (Frans-Duits) is een belangrijke
troef
 Een goede kennis van MS-Office (voornamelijk Excel) is een vereiste, kennis van SAP (of een ander
ERP-systeem) is een pluspunt.
 Bij voorkeur heb je reeds een inkoopopleiding gevolgd (bv PI-1 of NEVI 1 )
Ons aanbod:
Je komt terecht in een voedingsbedrijf met een sterke focus op kwaliteit dat competitief wil blijven op de
wereldmarkt. Je krijgt een veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en de opportuniteit om jezelf
verder te ontplooien. Je maakt deel uit van een team van specialisten die met hun motivatie en kennis
het verschil proberen te maken. Hier bovenop bieden wij u een aantrekkelijk salaris aangevuld met een
uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.
Interesse?
Stuur dan uw motivatiebrief met uitgebreid CV naar Citrique Belge N.V., Human Resources, Pastorijstraat 249,
3300 Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com.

