Het is meer
dan een deur ...

‘Het is ook elke dag
gaan werken met een glimlach!’
Theuma zoekt jou!
Theuma is één van de grootste producenten van deursets (binnendeuren en kozijnen)
in Europa en heeft 250 enthousiaste medewerkers verdeeld over België (Bekkevoort) en
Nederland (Nijkerk). Met een innovatief en kwalitatief hoogwaardig productassortiment, een
sterk productie-apparaat én doorgevoerde investeringen in digitalisering, wil Theuma een
betrouwbare partner zijn voor haar klanten. Om de continue groei te blijven verzekeren
zijn we momenteel op zoek naar een ...

Procurement Assistant
Functiebeschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden
van bestellingen in functie van de behoeftes die via
het ERP - systeem gecreëerd worden. Daarnaast
sta je in voor de administratieve verwerking van
de aankooporders, meer bepaald het opmaken en
plaatsen van bestellingen bij onze leveranciers. Je
bent de dagdagelijkse contactpersoon voor de
productieafdelingen en de verkoopafdeling i.v.m.
grondstoffen die in bestelling zijn. Bij problemen
overleg je met de “interne klanten” en leveranciers
over mogelijke alternatieve producten en
levertermijnen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor
de leverancier met betrekking tot de opvolging van
openstaande orders. Verder draag je bij en trek je
projecten met betrekking tot de continue verbetering
van de aankoopprocessen.

Profiel

Je beschikt over een Bachelor diploma in een
economische of logistieke richting of je bent
gelijkwaardig door ervaring. Je bent dynamisch,
zelfstandig, communicatief en klantgericht.
Daarnaast ben je een gedreven iemand die een

gezonde dosis ambitie en doorzettingsvermogen
bezit. Je hebt goede administratieve vaardigheden en
kan vlot overweg met PC-toepassingen (MS-Office).
Kennis van het ERP-systeem Microsoft AXAPTA is
daarbij een pluspunt. Je bent communicatief vaardig
in woord en geschrift (NL/ENG), kennis van Duits is
een pluspunt.

Aanbod

Deze functie bevat veel mogelijkheden tot initiatief en
zelfontplooiing en biedt reële groeikansen in het kader
van de verdere groei van Theuma op nationaal en
internationaal gebied.
De plaats van tewerkstelling is Bekkevoort, gelegen op
de grens tussen Vlaams-Brabant en Limburg, ver van
de dagelijkse files.

Interesse?

Solliciteer vandaag nog en mail je CV en motivatiebrief
naar vanessa.vanderauwera@theuma.com

Wij zoeken collega’s
kijk op www.werkenbijtheuma.com

