AANKOPER
Orfit Industries in Wijnegem ontwikkelt en produceert innovatieve en
hoogwaardige medische hulpmiddelen in de vorm van thermoplastische
kunststofplaten en toebehoren. De producten worden gebruikt als
spalkmateriaal voor fysische revalidatie, voor patiëntimmobilisatie in
radiotherapeutische behandelingen en in de orthopedische industrie.
Orfit is een Belgische familieonderneming die wereldwijd actief is en 90
personen tewerkstelt. Het ruime productgamma vindt voor 99% zijn weg naar
professionele eindgebruikers in 105 landen.
Wegens uitbreiding en constante groei zijn we op zoek naar een (m/v):

Functie:
Wij kunnen geen medische hulpmiddelen ontwikkelen en verkopen zonder de
hulp van een analytische en commercieel ingestelde inkoper zoals jij.
Hoe je dag eruit ziet als inkoper bij Orfit? Gevarieerd! Je onderhandelt niet alleen
over prijzen en termijnen met onze leveranciers, maar staat ook in voor de
opvolging. Een prijsverhoging in zicht? Jij bent er als de kippen bij om naar een
kostenbewuste oplossing te zoeken. Bij dezelfde leverancier, of een andere. Als
daar een plaatsbezoek bijhoort, neem je dat er graag bij. Want goede contacten
en langdurige relaties met onze leveranciers zijn belangrijk, dat weet jij als geen
ander. Verder volg je orders, levertijden en eventuele klachten op.
Je staat er wel nooit alleen voor. Je werkt nauw samen met de
voorraadverantwoordelijke en de afdeling R&D om de kwaliteit van onze
producten te bewaken en rapporteert rechtstreeks aan de CFO.

Profiel:
Je bent een analytisch persoon met een grote overtuigingskracht die weet wat
hij/zij wil. Dat is een goed begin om bij Orfit aan de slag te gaan als inkoper. Zeker
als je deze sterktes al hebt bewezen in een eerste werkervaring.
Een unieke combinatie van cijfermatige én communicatieve skills, dat ben jij. Je
drukt je vlot uit in het Nederlands, en Engels om wereldwijd contacten te leggen
en te onderhandelen. Indien je ook een mondje Frans spreekt is dit zeker een
pluspunt.
Voor deze functie hoef je geen (para)medische achtergrond te hebben, maar wel
een master niveau en een flinke dosis nieuwsgierigheid om je te verdiepen in de
producten van Orfit. Op die manier weet je perfect welke materialen nodig zijn om
de constante groei van het bedrijf mee te optimaliseren.

Aanbod:
Een gevarieerde functie met veel uitdagingen: dat is wat Orfit jou biedt.
Je komt terecht in een gemotiveerd team met collega’s die je graag helpen,
totdat jij je vleugels kan uitslaan.
Bij deze uitdagende functie met internationale allures hoort natuurlijk een goed
loon met bijhorende extralegale voorwaarden.

Heb jij de skills om te schitteren in deze functie? Stuur dan je motivatie en cv naar
KATZ NV, t.a.v. Anouschka Katznelson (Handelslei 193, 2980 Zoersel) of mail
naar Orfit@katz.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. Je kan rekenen op
een persoonlijk antwoord. De vacature wordt exclusief opgevolgd door Katz.
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