Nummer 1 IN WEGENBOUW
Colas Belgium maakt deel uit van de groep Colas, Wereldwijd de nummer 1 in de wegenbouw.
Colas Belgium is gespecialiseerd op het vlak van wegenwerken, stadsplanning en infrastructuur.
Zo zijn wij een van de grootste spelers op de markt in België wat de aanleg betreft van stadskernen,
wegen en snelwegen, tramlijnen, logistieke platformen, parkings, winkelcentra, verkavelingen,
sportcomplexen en parken.
De ontwikkeling van Colas Belgium is gebaseerd op de technische kennis, de creativiteit en de inzet
van onze medewerkers. Colas Belgium stelt ruim 1000 personeelsleden tewerk die door hun
gedrevenheid en bekwaamheid, de kwaliteit van de projecten en de naleving van budgetten en
termijnen garanderen.
Momenteel zijn we op zoek naar een :

Junior Aankoper (M/V)
 Functieomschrijving:
Als Junior Aankoper :
- Je analyseert en bereidt de aankoopdossiers voor die noodzakelijk zijn voor de goede werking van
de firma, dit in nauwe samenwerking met de aankopers en de nationale directie aankoop, met
inachtneming van de waarden van de groep Colas.
- Je zorgt voor de administratieve opvolging van de aankoopdossiers, volgt de bestellingen op,
treedt op en onderhandelt over de best mogelijke oplossing in geval van problemen met een
leverancier of partner.
- Je analyseert en zoekt naar de beste praktische oplossingen op gebied van kost en nieuwe
technieken om de aankooponderhandelingen te optimaliseren.
- Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van leveranciers en onderaannemers dat nodig is voor
de goede werking van ons bedrijf, dit in nauwe samenwerking met de nationale directie aankoop en
de juridische dienst.
Je kantoor is in de hoofdzetel van de groep te Brussel gelegen en je verplaatst je regelmatig naar
onze verschillende vestigingen in Wallonië en Vlaanderen.

Heb je interesse?

 Gezocht profiel:

job@colas.be

- Je beschikt over een diploma hoger onderwijs in een technische, aankoop of commerciële richting
of over een 1ste werkervaring in aankoop.
- Je bent tweetalig Nederlands-Frans en beschikt over een basis kennis van het Engels .
- Geboren onderhandelaar en zeer sterk in communicatie, je bent in staat om langdurige relaties
met klanten/leveranciers tot stand te brengen.
- Je werkt gestructureerd en accuraat. Je bent resultaatgericht en hebt zin voor initiatief.
- Je kan in teamverband werken in een nationale structuur.
- MS Office kent geen geheimen voor je.

02/482.06.37

 Ons aanbod:

Neem dan contact op
met onze HR-dienst:

www.colasbelgium.be

Binnen een jonge en dynamische werksfeer bieden wij een gevarieerde en uitdagende functie met
doorgroeimogelijkheden in België alsook op internationaal vlak, permanente
opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen
waaronder een firmawagen.

