Beliès
Purchaser Ingredients
Beliès is een Belgisch familiebedrijf met een passie voor mediterraans vers, de B van België en eliès
of ελιές, het Griekse woord voor olijven. Het bedrijf heeft door de jaren een expertise opgebouwd in
mediterrane specialiteiten gebaseerd op 4 pijlers: authentieke producten, superieure kwaliteit, een
slagvaardige commerciële aanpak en een goed georganiseerde productie.
Met een honderdtal medewerkers, beleveren ze vooraanstaande retailklanten doorheen Europa met
een ruim en divers gamma in olijven, dips en antipasti. Door het snelgroeiend succes heeft het bedrijf
in 2013 haar doorgroei verdergezet met een volledig vernieuwde productie- en opslagsite.
Om verdere groei van deze onderneming te garanderen zijn we op zoek naar een Purchaser
Ingredients.

Functie
Verantwoordelijk voor het aankopen van grondstoffen
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnen het aankoopteam sta jij in voor de aankoop van de grondstoffen (o.a. olijven, kaas,
olie, kruiden, look, tomaten, pepers, additieven).
Je onderhoudt en ontwikkelt jouw leveranciersnetwerk, zowel op afstand als ter plaatse.
Je onderhandelt en realiseert de aankopen en staat in voor het beheer van de respectievelijke
contracten.
Leveranciersaudits alsook klachtenbehandeling op vlak van kwaliteit behoren tot jouw
takenpakket.
Je volgt de laatste trends en bent aanwezig op vakbeurzen nationaal en internationaal.
Als productspecialist bouw je een diepgaande kennis op van diverse oogst- en
verwerkingsprocessen en ga je actief sourcen naar nieuwe en alternatieve grondstoffen en
producenten.
Je werkt nauw samen met de verschillende interne afdelingen zoals kwaliteit, productie, NPD,
marketing, logistiek en sales.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Purchase Manager.

Profiel
Geboren onderhandelaar met passie voor voeding met een zuiders karakter
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Master denkniveau verkregen door o.a. een opleiding als Bio-Ingenieur, Agronoom,
Handelsingenieur, TEW.
Minimaal 5 jaar relevante ervaring in de aankoop van grondstoffen in de voedingsindustrie en
inzicht in operationele aankoopprocessen.
Uitstekende kennis van MS Office (Word en Excel).
Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en Nederlands. Kennis van Frans, Duits of Grieks is een
plus.
Je bent bereid om regelmatig te reizen, ook internationaal.
Als Purchaser Ingredients heb je een brede belangstelling voor Food en een aantoonbare
affiniteit met zuiderse producten.

Competenties
•
•
•
•
•

Analytisch, nauwkeurig en affiniteit met cijfers.
Communicatief sterk.
Ondernemend en zelfstandig.
Netwerker.
Teamplayer.

Standplaats
Tessenderlo

Aanbod
Beliès biedt een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een hands-on onderneming met
een open bedrijfscultuur en een unieke klantgerichte visie. Binnen een dynamisch en hecht team met
korte communicatielijnen krijg je autonomie en ruimte voor initiatief. Uiteraard gaat deze functie
gepaard met een competitief loonpakket.

Reageren
Beliès heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Purchaser Ingredients exclusief uitbesteed
aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels telefonisch bereikbaar op +32 486 321 668.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.be.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.belies.eu.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business gericht op
Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte wervingscampagnes.
International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika) en kantoren in
Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, Retail (FMCG/ OOH),
Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life Sciences, Animal Scienes, Agro
chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en
Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales &
Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader,
Research & Development (R&D), Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering,
Projectmanagement en Procestechnologie.

