
Vacature Aankoper

Als aankoper bij Algemene Bouwonderneming Vandenbussche, een ambitieuze, familiale KMO,
bestudeer je de dossiers tot en met klasse 8 vanuit een technisch commercieel standpunt. Dit zowel
voor de openbare als private markt. In samenwerking met de projectleider selecteer je de
onderaannemers en sluit je onderaannemingsovereenkomsten af.

Taken:
× Vanuit een technisch commercieel standpunt bestudeer je de dossiers.
× Je richt bijkomende prijsvragen om voor de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding een

negotiatie te kunnen uitvoeren.
× Je werkt nauw samen met de projectleider voor wat betreft het selecteren van onderaannemers,

de organisatie van de werf (planning), de prioriteiten van de werf…
× Voor het opmaken van contracten met onderaannemers / leveranciers werk je concrete

voorstellen uit en handelt deze ook administratief af.
× Je slaagt erin om verschillende dossiers tezelfdertijd te beheren.
× Je rapporteert aan de Operationeel Directeur.

Jouw profiel:
× Je genoot een bachelor of master opleiding (Bouwkunde is geen absolute vereiste, wel een extra

troef) of je hebt enkele jaren ervaring in een gelijkaardige job.
× Je bent een commercieel talent, houdt van onderhandelen en slaagt erin contracten sluitend te

maken.
× Je werkt snel, zeer nauwkeurig en geordend.
× Je bent rekenkundig en analytisch sterk.
× Je bent stressbestendig en flexibel.
× Eerdere ervaringen in de bouwsector zijn een pluspunt, maar geen must.
× Je bent communicatief, sociaal vlot en ondernemend.
× Je werkt vlot met Office toepassingen.

Ons aanbod:
× Een kwalitatief hoogstaand en organisatorisch sterk uitgebouwd bedrijf.
× Een open bedrijf met een open communicatiestijl en een aangename werksfeer, waar plaats is

voor waardering, vertrouwen, ontwikkeling en autonomie.
× Variërende bouwprojecten tem. Klasse 8 in Oost- en West-Vlaanderen.
× Aandacht voor work life balance.  Je werkt vanuit onze kantoren in Aalter
× Interne en externe opleidingen mogelijk via onze Vandenbussche Academy.
× Doorgroeimogelijkheden en een attractief salarispakket.

Interesse in de vacature Aankoper?
Tel. 09 325 75 47 of vacatures@nvvandenbussche.be


