VACATURE ALLROUND INKOPER (40 UUR)

Wie zijn wij
Bio Energy Coevorden (BEC) is onderdeel van een groep bedrijven waar
duurzaamheid en nieuwe technologische ontwikkelingen een grote rol spelen.
Met een enthousiast team zullen wij een van de grootste biogasinstallaties van
Nederland realiseren op het Europark in Coevorden. Daarbij worden de meest
geavanceerde en best beschikbare technieken gebruikt. Binnenkort zal de
hightech installatie gereed zijn. Na ingebruikname zal BEC op industriële schaal
24/7 biomassa omzetten naar groen gas, waarbij jaarlijks circa 26 miljoen
kubieke meter groen gas aan het Nederlandse aardgasnet geleverd wordt.
Daarnaast produceert de installatie waardevolle meststoffen die hergebruikt
worden in de landbouw. Zo werkt de installatie als een spin in een duurzaam
web.
Wat zoeken wij
De installatie zal jaarlijks 215.000 ton biomassa uit de veehouderij, de landbouw
en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie verwerken. Voor de inkoop van
de biomassa zijn wij op zoek naar een allround inkoper (operationeel/tactisch).
Als inkoper ben je verantwoordelijk voor de inkoop van de biomassa,
bijbehorende administratie van en het contact met leveranciers. Je begeleidt
hierbij het gehele inkoopproces en de logistieke planning.
Je zal op pad gaan om nieuwe leveranciers te werven en het contact te
onderhouden. Je zal onderhandelen en contracten opstellen. Lopende
inkooporders, inkoop en planning van transport alsmede in overleg plannen van
de productie behoren tot je werkzaamheden.
Daarnaast houd je de inkoopmarkt nauwlettend in de gaten en houd je zicht op
de nieuwe producten en diensten die interessant kunnen zijn voor het bedrijf.
Wie ben jij
Je hebt een agrarische achtergrond en ervaring met inkoop en planning binnen
de agrarische industrie, bij voorkeur met kennis van mesthandel.
Je hebt een agrarische opleiding gedaan op HBO niveau.
Je bent sterk communicatief en hebt een goede kennis van computersystemen
als Excel en Word.
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Je beheerst de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift en bij voorkeur
nog Engels.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wat bieden wij
Voor deze functie kom je bij BEC in dienst. Je krijgt van ons:
•
•
•
•

een vast contract (40 uur) bij een stabiele, innovatieve en duurzame
werkgever
een positie met veel verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden
een marktconform salaris (en bonusregeling)
een prettige werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s

Ben jij na het lezen van deze vacature getriggerd en heb jij zin om deze
uitdaging met ons aan te gaan, stuur dan jouw motivatiebrief en curriculum vitae
naar info@bioenergycoevorden.nl
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Niek Jacobs van Bio
Energy Coevorden B.V., telefoonnummer 0524-745215.
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