
VACATURE
OPERATIONEEL AANKOPER 
TECHNISCHE MAAKONDERDELEN 

•  We zijn een hightech, dynamische onderneming waar mensen centraal staan. Stuk voor stuk delen we 
    een hart voor technologie, een passie voor machinebouw, maar bovenal de overtuiging dat elk van ons het 
    verschil maakt.
•  Dankzij een goed gevuld orderboek en technologie gedreven producten in een markt die niet stil staat, 
    behoren we tot de top en zijn we de referentie als het gaat over ultra dunne optische coatings.
•  Dagelijks kom je in contact met de eindproducten, gemaakt met onze systemen. Zo vind je deze terug in & op 
    jouw smartphone, op het glas van de ramen in je huis & auto en misschien wel in de zonnecellen op je dak, enz…

Soleras Advanced Coatings levert complete oplossingen voor het aanbrengen van hoogkwalitatieve 
deklagen voor o.a. de glas-, fotovoltaïsche, display- en metaalsector. Op de site in Deinze worden 
specifiek installaties en verbruiksgoederen gemaakt voor PVD (Physical Vapor Deposition) - 
toepassingen.

 HOE JE HET VERSCHIL KUNT MAKEN

 PROFIEL

 WA AROM SOLERAS ADVANCED COATINGS

 WIJ BIEDEN

E3-laan 75 . 9800 Deinze . Belgium

INTE RESSE?

CONTACTE E R

VEERLE.TACK@SOLER AS.COM

OF BEL 09 381 61 61

Als aankoper krijg je meteen een belangrijke rol in het aankoopteam toegewezen voor het aankopen van 
technische maakonderdelen. Na het verwerken van inkoopadviezen en het lanceren van prijsvragen, onderhandel 
je met binnenlandse en buitenlandse leveranciers. Ook het plaatsen van orders, het bepalen van leveringstermijnen 
en betalingsvoorwaarden, het pro-actief zoeken naar alternatieve leveranciers, met een eventueel noodzakelijk 
bezoek ter plaatse, maken deel uit van de job. Het andere luik van uw job omvat het negotiëren van prijzen en 
afspraken betreffende goederen die vaak en/of in grote hoeveelheden aangekocht worden. Als technisch aankoper 
praat je vlot mee over de verschillende machine onderdelen en materiaaleigenschappen en weet je deze kennis 
ook aan te wenden in de communicatie naar de leveranciers toe.

•  Je bent analytisch en cijfermatig van geest. tevens ben je administratief sterk en heb je affiniteit 
    met een ERP pakket.
•  Je hebt sterk technisch inzicht in combinatie met een commerciële flair. 
•  Je bent stressbestendig, beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en je denkt probleemoplossend. 
•  Je bent een geboren onderhandelaar en hebt reeds een eerste ervaring in een aankoopfunctie. 
•  Je beschikt over een goede kennis Nederlands en Engels (schriftelijk en mondeling).

•  Een dynamische en technisch hoogstaande werkomgeving.
•  Competitieve verloning en extralegale voordelen.


