
Teamleader Aankoop (m/v)

Wat verwachten we van u

Wat houdt de functie in

Wat bieden we aan

Plaats van tewerkstelling

Wie zijn wij

Interesse? 
Mail je cv naar chantal.eeckman@charles.eu 

• Een voltijdse & gevarieerde job 
• Marktconform loon en extralegale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, adv-dagen, …)
• Wij voorzien een degelijke opleiding & professionele ondersteuning

• Sint-Niklaas

• Je genoot een master opleiding of gelijkgesteld door ervaring, bij voorkeur in een economische richting. 
• Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels is vereist.
• Je hebt affiniteit met de voedingssector. 
• Je bent analytisch en nauwkeurig. 
• Je kan je zowel strategisch als operationeel inzetten.
• Je kan prioriteiten stellen, je bent organisatorisch sterk en stressbestendig. 
• Je hebt een hands-on ingesteldheid en je communiceert vlot.
• Je kan vlot werken met de pc en je hebt een goede kennis van MS Office.

• Je maakt deel uit van een dynamisch team dat instaat voor de aankoop van grondstoffen ten 
behoeve van de productiebedrijven.

• Je bent teamleader van het operationele aankoopteam.
• Je rapporteert aan de aankoop-directie.
• Je werkt nauw samen met de productieafdeling, R&D en kwaliteitsdienst. 
• Je bent verantwoordelijk voor:  

- Implementeren van de aankoopstrategie 
- Onderhandelen van voorwaarden en contracten met leveranciers in binnen- en buitenland 
- Aankoop gerelateerde projecten en dossiers
- Opvolgen stock- en orderbeheer in functie van de geplande producties
- Uitvoering van marktanalyse en onderhandelen prijsevoluties grondstoffen 
- Opzetten van dossiers betreffende nieuwe grondstoffen of leveranciers
- Beheer van de artikel- en leveranciersgegevens
- Opvolging van QA audits, kwaliteitsevaluaties en behandeling van de klachten

Charles is een Belgisch bedrijf dat toonaangevend is in de voedingsindustrie. Sinds 1935 produceren wij de 
(h)eerlijkste charcuterie, salades en bereide maaltijden. Stuk voor stuk van ambachtelijke topkwaliteit.
Het resultaat van een passie voor smaak, doorgegeven van generatie op generatie. Bij Charles zijn we 
generatiedenkers. Gezondheid, Dierenwelzijn en Milieu staan hoog op onze agenda. Door duurzaam te 
ondernemen, zetten wij ons -dag in dag uit- in voor een betere toekomst voor U & voor de volgende generaties.


