Project inkoper
De organisatie
Ancra Systems BV (www.ancrasystems.com) is wereldwijd actief op het gebied van de verkoop en
levering van automatische laad- en lossystemen voor trailers. Vanuit Boxtel verkopen, ontwerpen en
bouwen wij, met een team van ca. 35 vaste medewerkers, standaard- en maatwerkoplossingen voor
onze opdrachtgevers. In deze nichemarkt biedt Ancra een breed productportfolio. We zijn een
ambitieuze, hechte en dynamische organisatie met een internationale groei. Ancra is een zelfstandige
onderneming, onderdeel van de Heico Companies (www.heicocompanies.com).
Het team is zeer belangrijk, “we klaren een klus met elkaar”. Het succes van deze onderneming is
gebaseerd op ondernemerschap en een no-nonsense mentaliteit in een professionele omgeving. Deze
overwegend informele organisatie hanteert een “open deur policy” en is vastberaden in het realiseren
van gestelde doelstellingen.
Om ons team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een Project inkoper

De functie
Als Project inkoper ben je verantwoordelijk voor (mede)selecteren van leveranciers en het
projectmatig inkopen van goederen en diensten. Dit tegen de best mogelijke condities zodat de
laagste integrale kosten (TCO), de vereiste kwaliteit en tijdige beschikbaarheid worden gerealiseerd.
Na de kick-off van een project ben jij het primaire aanspreekpunt voor het projectteam. Je schakelt
regelmatig om op andere werkzaamheden op zowel tactisch- als operationeel niveau. De
werkzaamheden zijn steeds van uiteenlopende aard wat zorgt voor dynamiek in je functie.

Takenpakket o.a.:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inkopen projecten hierbij beoordelen welke leverancier het meest geschikt is op basis van
prijs, kwaliteit en levertijd. (hierbij TCO niet uit het oog verliezen)
Controle voorraadniveau’s en actualiteit van de voorraad
Bewaken levertijden (ook pro-actief) op tijd escaleren en communiceren met de
betrokkenen.
Export (aanvragen en verzorgen van nationale en internationale transporten)
Artikelbeheer.
Mede verantwoordelijk voor het behalen van inkoopbudget en planning van projecten
Zorgen dat de optimale condities bij de leverancier worden behaald
Factuurcontrole
Assisteren afdeling After Sales met diverse werkzaamheden o.a. opvolgen interne
producties, bestellen, versturen en factureren
Offertes opvragen, beoordelen en onderhandelen
Contact met leveranciers om prijs-, kwaliteits-, leverings- of factuurproblemen op te
lossen
Het initiëren van en participeren in een continu verbeteringsproces
Naleving van de richtlijnen van het bedrijf, inkoopbeleid en procedures

Profiel
Vanwege de aard van de ingekochte producten heb je de nodige ervaring/achtergrond met techniek en
ervaring met projectinkoop en ben je in staat om dit te vertalen naar de juiste inkoopspecificaties en
voorwaarden. Voor discussies met de leveranciers, maar ook met jouw interne klanten communiceer je
tactvol en ben je proactief en creatief bij het vinden van oplossingen. Je bent in staat om in een hectische
omgeving overzicht te bewaren en daarbij de juiste prioriteiten te stellen.
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HBO werk- en denkniveau
Beheersing van de Engelse taal (eis) en duitse taal (sterke Pre)
NEVI-1
Minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie/ werkomgeving
Goede communicatieve vaardigheden
Accuraat
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

Het werkgebied bestrijkt de internationale markt. Onze huidige leveranciers bevinden zich in Nederland,
West- en Oost-Europa, Azië.

Wat bieden wij
Ancra biedt je een zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid in een kleine organisatie
met een open werksfeer. Met jouw ervaring en talent kun je bij Ancra je organisatorische en
communicatieve vaardigheden ten volle benutten in een innovatieve en dynamische werkomgeving met
projectmatige opdrachten in diverse markten. Je hebt als Project Inkoper ruimte voor eigen initiatieven
en op basis van jouw inzet de kans om een significante bijdrage te leveren aan het succes en groei van
Ancra. Het inkoop team is een klein (3 personen) en hecht team waarbij samenwerken en van elkaar
leren centraal staat. Je rapporteert aan Hoofd Inkoop.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•

Een marktconform salaris
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Metaal en Techniek)
Ruimschoots mogelijkheden tot training en opleiding

Competenties
Communiceren
Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen
overkomt en wordt begrepen.
Klantgerichtheid
Rekening houden met de wensen en behoeften van de interne klant en laten zien vanuit dat perspectief
te denken en te handelen.
Flexibel
Goed kunnen schakelen in het geval van veranderende omstandigheden in de werkomgeving
Samenwerken
Actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct
persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge communicatie bevorderen.
Creativiteit
Aandacht hebben voor het bedenken van originele oplossingen. Hij/zij is mentaal onderzoekend te
noemen en wil door verbeeldingskracht nieuwe werkwijzen bedenken.

Selectieprocedure
Het selectietraject kan bestaan uit meerdere gesprekken, o.a. met Linda Bout (Hoofd Inkoop). Een
assessment kan onderdeel zijn van de selectie. Geinteresseerd in deze functie? Stuur dan je
motivatiebrief en CV naar hr@ancrasystems.com t.a.v. Linda Heijmans. Wil je meer informatie? Bel dan
naar Linda Bout: telefoonnummer 088-0247142

