BIOSANO is een snelgroeiende groothandel van biologische voeding, dranken, cosmetica en
zaadgoed, gelegen te Wommelgem. Wij zijn zowel actief in de sectoren retail als foodservice.
Biosano wil in het segment biologische voeding uitgroeien tot één van de leidende groothandels in
België. Daarom zijn wij op zoek naar een

Inkoper
De inkoop bij Biosano is van groot belang. Om dit proces optimaal te laten verlopen, houdt de
inkoper rekening met levertijden van leveranciers, minimale bestelhoeveelheden,
seizoensinvloeden, vakantiesluitingen, eventuele bestelkosten enz. Als inkoper ben je gefocust op
continue verbetering op vlak van logistiek, processen en procedures. Je werkt in nauw contact
samen met onze afdelingen boekhouding, magazijn, logistiek en customer service.
Heb je interesse in biologische voeding, gezondheid, ecologie en duurzaamheid? Aarzel dan niet, en
kom het Biosano team versterken.
UW FUNCTIE
•
•
•
•
•
•
•

Analyseren en bepalen van de optimale voorraadhoogte
Bepalen van het tijdstip van herbevoorrading
Opmaken en opvolgen van bestellingen en bewaken van levertijden
Opvolgen en controleren van prijzen van leveranciers
Ingave van ontvansten in ERP
Factuurcontrole
Accijnsadministratie (EMCS, AC4)

UW PROFIEL

•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring op een inkoopafdeling in de voedingsector
Naast Nederlands spreek je vlot Engels en Frans
Je kan vlot werken met MS-office
Kennis van het ERP systeem Navision is een pluspunt
Ervaring met accijnsadministratie is een pluspunt

UW KERNCOMPETENTIES ZIJN

•
•
•

Analytisch en sterk in planning & organiseren
Stressbestendig
Communicatief en een teamwerker

ONS AANBOD

•
•
•

Een uitdagende voltijdse job binnen een klein en gedreven team
Een inspirerende werkomgeving en een aangename werksfeer met een flexibel uurrooster.
Een salaris in functie van je kennis/ervaring, aangevuld met een uitgebreid pakket extralegale voordelen.

Wil je graag werken in een jonge KMO waar jouw mening telt? Waar je kan meedenken en
meegroeien?
Solliciteer dan snel en stuur je CV naar vacature@biosano.be
Bij vragen over deze vacature kan je ook terecht bij Iris Deben 03/613.23.92
Voor meer bedrijfsinfo: www.biosano.be

