Inkoop Officer (m/v)
Wij zijn wereldwijd nummer één in chemie door onze intelligente oplossingen voor
onze klanten én voor een duurzame toekomst. Voor de ontplooiing van onze
medewerkers zijn de mogelijkheden net zo divers als onze mensen zelf, zonder dat
geslacht, leeftijd, herkomst, seksuele geaardheid, handicap of levensbeschouwing
een rol spelen. Een combinatie die alle verwachtingen overstijgt en ons sterker maakt.
En dat is typisch voor de wereldleider in chemie. Want bij BASF creëren we carrières.
BASF Services Europe GmbH is gelegen in hartje Berlijn en bestaat uit een
internationaal team van ongeveer 1500 collega's uit 50 verschillende landen, die
werkzaam zijn op het gebied van Finance, Controlling, HR en Inkoop. Ons BASF
Shared Service Center combineert de expertise en de prestaties van meer dan 200
BASF entiteiten.
Meer informatie over BASF Services Europe GmbH vind je onder:
http://on.basf.com/EuropeanSSC
Wat je kunt verwachten
Voor de opbouw van onze nieuwe afdeling Procurement Services zoeken we
meerdere inkoop officers. Als inkoop officer garandeer jij de levering van
grondstoffen, technische artikelen en diensten voor Europese BASF-ondernemingen.
o Je implementeert en leeft de wereldwijd vastgelegde inkoopprocedures na en voert
de verschillende inkoopgerelateerde stappen van het inkoop-tot-betaling proces
(P2P) uit.
o In samenwerking met onze interne business partners stem je aanvragen af en
handel je de bestellingen volgens de voorgeschreven richtlijnen af.
o Het nagaan van een tijdige levering en de afhandeling van non-conformiteiten
behoren eveneens tot jouw dagelijkse taken.
o Je voert stamgegevens van contracten in onze IT-systemen in en actualiseert deze.
o Je bent het centrale aanspreekpunt voor de operationele inkoopprocessen, je
beantwoordt vragen van belanghebbenden (van bijv. aanvragers, leveranciers,
strategische inkopers en collega's van de financiële afdelingen) tijdig en accuraat.
Wat wij verwachten
o Je hebt een commerciële MBO- of Bachelorstudie afgerond en hebt bij voorkeur
een paar jaar werkervaring opgedaan binnen de inkoop.
o Je spreekt Nederlands en Engels; Duits en/of een andere Europese taal is een plus.
o Je werkt graag in teamverband en bent klantgericht.
o Enige ervaring met het werken in SAP of met andere inkoopgerelateerde
IT-programma's is een voordeel, goede beheersing van MS-Office maakt jouw
profiel compleet.

Functiegebied:
Aankoop / Inkoop
Locatie:
BASF Services Europe GmbH, Berlin
Werktijd:
Fulltime
Contractsoort:
Voor bepaalde tijd
Referentiecode:
NL57044503_ONLE_1

Solliciteren kunt u online via
www.basf.com/career
Voor meer informatie:
Tel.: 00800 33 0000 33
E-Mail: jobs@basf.com

o We zien jouw sollicitatie (motivatiebrief met vermelding van salarisverwachtingen en
vroegst mogelijke start datum; CV; diploma's, en referenties) graag tegemoet.
Wij bieden
In Berlijn heb je de mogelijkheid om jouw eigen carrière vorm te geven, terwijl je een
aanzienlijke impact uitoefent op onze Europese diensten. Je krijgt een on-the-job
training middels het zogenaamde "Buddy systeem" en je kunt profiteren van onze
flexibele werkuren. Je krijgt de gelegenheid om diversiteit & integratie te omarmen
binnen een dynamisch team. Tevens heb jij de mogelijkheid om het wereldwijde
BASF-netwerk als platform te gebruiken voor het delen van jouw ideeën. Vermeld
jouw beschikbaarheid en salarisindicatie in jouw motivatiebrief.
Word deel van het beste team met een netwerk van meer dan 110.000
medewerkers wereldwijd. Verken jouw BASF carrière mogelijkheden op
on.basf.com/mijncarriere.

