RELATIEMANAGER INKOOP (1.0 fte)
AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht
in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in gebied Midden- en Zuid-Nederland. Samen werken we aan
schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden.
Je komt te werken bij het team Servicebureau. Dit is de intermediair tussen klant, potentiële klanten, de interne
AQUON organisatie en leveranciers. De relatiemanager inkoop is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, de
operationele bestelfunctie van het inkoopproces en levert een bijdrage aan de inkoopprocedures. De relatiemanager
inkoop zoekt afstemming met het Servicebureau, de leveranciers, de afdeling Monstername & Logistiek en het
laboratorium.

Word jij onze nieuwe collega?
Ben je een professionele inkoper en heb je kennis van contractmanagement? Ben je daarnaast ook communicatief
vaardig, resultaatgericht en een sterke relatiemanager? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wacht niet en solliciteer bij AQUON
Heb jij, onder andere:
 HBO werk- en denkniveau;
 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 Kennis van inkoop- en aanbestedingsprocedures, technische, budgettaire en juridische aspecten van
aankooptransacties;
 Kennis van technische product- en materiaalspecificaties en vaardigheid in het beoordelen van offertes;
 Vaardigheid in het overleggen en onderhandelen met leveranciers;
 Ambitie om alle facetten van de operationele inkoop te bewaken;
 Ervaring met de waterschapswereld en kennis van laboratoria;
 Kennis van wateronderzoek op het gebied van chemie en/of hydrobiologie;
 Affiniteit met oppervlaktewater, zuiveringen & afvalwater, hydrobiologie en waterbodem.
Wil je samenwerken met je collega’s in een ambitieuze organisatie, dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.

Prima arbeidsvoorwaarden
De functie Relatiemanager Inkoop is ingeschaald tussen €2991,- en €4155,- bruto per maand (schaal 10 van de SAW).
Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. AQUON kent een werkweek van 36 uur en heeft verder flexibele
arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en opleidingsmogelijkheden.

Interesse en solliciteren?
Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Peggy Schapendonk, HR-adviseur via 06 30 64 08 47. Wil je meteen
solliciteren, mail dan voor 30 december 2018 naar werken@aquon.nl onder vermelding van vacaturenummer
2018-12. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 17 januari 2019.
Bekijk onze bedrijfsfilm op aquon.nl.
AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

