JUNIOR AANKOPER
De Moments Furniture Group ontwerpt, produceert en commercialiseert meubilair voor
de zorgsector en is internationaal actief in de
Benelux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.
De fabrieken, waar kwaliteit en vakmanschap
centraal staan, bevinden zich in Ingelmunster
en Salzkotten (D).
De missie van Moments Furniture is het ontwikkelen van doordachte (zorg)interieurconcepten, met een juist evenwicht tussen
functioneel, kwalitatief zorgcomfort, esthetiek en een sfeervolle, gastvrije ambiance.
Momenteel zoeken we voor ons hoofdkantoor, gelegen te Ingelmunster, een (m/v)

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? Het aankoopgebeuren is bij Moments Furniture van uiterst belang. Daarom
rekenen we op jou om - samen met jouw collega - in te staan voor zowel het commerciële als administratieve
aspect. Dit betekent dat je: • offertes opvraagt bij leveranciers in binnen- en buitenland en contracten afsluit
• bestellingen plaatst en zowel de afgesproken levertermijnen als de kwaliteit van de aangekochte goederen
bewaakt • de orderbevestigingen strikt opvolgt bij de leveranciers en tot slot • de aankoopfacturen boekt
in ons ERP-systeem (AX) dat je up-to-date houdt met oa. het inboeken van alle aankoopovereenkomsten.
Naast het onderhandelen met leveranciers, bestaat je functie uit een waaier aan administratieve taken zoals
oa. het opmaken van bestelbonnen, het controleren van aankoopprijzen, het versturen van rappels en het
controleren van aankoopfacturen. Je hebt in deze functie nauw contact met ons team sales assistants en
rapporteert rechtstreeks aan de Supply Chain Manager.
HEB JE HET JUISTE PROFIEL? Je hebt een bachelor of master diploma of gelijkwaardig door ervaring • Ervaring
op een aankoopafdeling is mooi meegenomen • Je kan vlot werken met MS Office en hebt ervaring met een
ERP-pakket • Je weet van aanpakken, bent communicatief en stressbestendig • Je hebt gevoel voor cijfers en
beschikt over een sterk analytisch denkvermogen • Met een zelfstandige ingesteldheid ga je snel en accuraat
te werk • Je hebt voeling met interieur en meubilair • Je spreekt perfect Nederlands waarbij kennis van
andere talen een troef is • Je woont op haalbare afstand van ons bedrijf.
WAT BIEDEN WIJ? Je komt terecht in een innovatieve, inspirerende en state-of-the-art werkomgeving
• Vooraleer te starten in deze boeiende functie met professionele contacten in een B2B omgeving, krijg je een
gedegen opleiding door een ervaren team • Wij bieden je de kans om mee te groeien met een gereputeerd
bedrijf, actief in een markt in volle groei • Je kunt rekenen op werkzekerheid en een marktconforme
remuneratie • En gelegen in West-Vlaanderen, geen zenuwslopende files.
IS DEZE UITDAGING VOOR JOU?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatiebrief en cv naar ons rekruteringsbureau Derveaux Select
via jobs@derveaux-select.be tel. 09/223.50.36 of 050/95.05.95

www.momentsfurniture.com

Je kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

