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VACATURE: PURCHASER PLAATMATERIALEN 

Triplaco-Beveka is een kerngezonde en familiaal geleide onderneming, actief in de productie en distributie 
van hoogwaardig decoratief en functioneel plaatmateriaal voor interieur en exterieur. Sinds 1890 verdienen 
wij elke dag opnieuw het vertrouwen van onze klanten dankzij onze focus op sterke producten, onze 
klantgerichte houding, een sterk netwerk van leveranciers en onze intense samenwerking met 
interieurarchitecten. 
 
Om onze strategisch belangrijke aankoopdienst te versterken zoeken wij een enthousiaste Purchaser 
plaatmaterialen.  
 
Functie  

• Als aankoper onderhandel je met de leveranciers en maak je lange termijn afspraken voor een 
groot stuk van ons productassortiment voor onze beide productievestigingen.  

• Je beheert het volledige aankoopproces en registreert alle transacties in onze ERP systemen.  
• Je neemt je verantwoordelijkheid naar stockbeheer en inventaris. 
• Je onderhoudt dagelijks contact met fabrieken ivm levertermijnen, prijzen, openstaande 

bestellingen. Eventuele productklachten meldt jij aan bij de leveranciers en je werkt oplossingen uit 
samen met je leveranciers. 

• Duurzaamheid en ecologie vinden wij belangrijk. Als purchaser borg je onze FSC & PEFC 
engagementen 

• Vanuit je interesse en/of kennis van onze producten fungeer jij als aanspreekpunt voor leveranciers 
en onze commerciële medewerkers en staat hen bij voor materiaal en decorkeuzes, levertermijnen 
en richtprijzen. 

• Vanuit je ervaring en relaties met de leveranciers ondersteun je de marketing afdeling bij het 
samenstellen en up-to-date houden van onze productcollecties 

 
Je komt terecht in een vlakke organisatie met korte communicatielijnen waar je samenwerkt met 2 collega’s 
aankopers die een gelijkaardige rol vervullen voor hun specifiek productassortiment. Je hebt een centrale 
positie en hebt dagelijks contact met onze eigen commerciëlen, onze leveranciers en onze eigen productie-
afdeling. Je rapporteert aan de chief commercial officer  Op termijn zijn er doorgroeimogelijkheden. 
 
Profiel   

• Je bent zowel commercieel als technisch onderlegd 
• Nauwgezet: je bent goed met cijfers en werkt secuur 
• Je bent pro-actief en ziet opportuniteiten in plaats van problemen 
• Team player: hoewel je zelfstandig werkt ben je constant in overleg met alle stakeholders 
• Goede kennis van Duits en Engels is een must 
• Je bent economisch onderlegd: je begrijpt hoe een business werkt 
• Je bent stressbestendig en slaagt erin prioriteiten te leggen 

 
Aanbod 
Wij bieden een gevarieerde functie waarbij initiatief, commercialiteit, organisatie en teamwork 
gecombineerd worden. Dit binnen een sterke en dynamische KMO waar open communicatie en een no-
nonsens aanpak met vlakke organisatie aan de orde is.  
Alsook een competitief verloningspakket volgens competenties en ervaring. 
 

Solliciteren 
Stuur zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief naar d.verbeke@triplaco.be 

http://www.triplaco.be/
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