
ONDERNEMING: Elaut nv

AFDELING: Technical Purchase

LOCATIE: Passtraat 223, 9100 Sint-Niklaas

 WIE ZIJN WIJ?

Elaut nv brengt fun voor spelers
in lunaparken wereldwijd! We
bedenken, creëren en
produceren elektromechanische
amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…),
steeds op zoek naar wat de
speler leuk vindt. Onze mensen
leven naar ons motto:

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als ervaren aankoper beheert u zelfstandig
een aan u toegewezen groep leveranciers
waarbij u steeds streeft om steeds aan de
beste condities aan te kopen voor de
productiebehoeften op korte- en lange
termijn. U sluit raamcontracten af met
leveranciers en U vermijdt overtollige en
onbruikbare voorraden. Initiatief en
creativiteit zijn uw sterke punten in een
snel evoluerende markt van
elektromechanische producten. Dit alles in
teamverband met sales, productie, finance,
engineering alsook magazijn en u
rapporteert aan de Procurement Manager.

Gedurende 60 jaar is Elaut
uitgegroeid tot een succesvolle
KMO met 180 collega’s in
kantoren in Europa en de VS en
honderden klanten wereldwijd.

Het hoofdkantoor en jouw
toekomstige werkplek is in Sint-
Niklaas. 

Meer weten over ons? 
Check www.elaut.com

TOP QUALITY 
ENTERTAINING
THE WORLD!

http://www.elaut.com/


TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
HOOFDTAKEN1.

Verwerken en controleren van aankoopsuggesties (MRP) tot aankooporders.
Opvolging van alle aankooporders tot en met de levering
Na goedkeuring van prototypes zorgen voor het vervolledigen van het
aankoopdossier (specificaties, tekeningen, leveranciers en offertes)
Aanbrengen van alternatieve producten (betere prijs, kwaliteit, leverbaarheid,
enz.)  
Opzetten, informeren en ondersteunen van de outsourcing processen;
Continu monitoren en bijsturen van de min/max voorraad en
verpakkingshoeveelheid
Eventuele niet actieve voorraden wegwerken (door re-engineering, verkoop,
hergebruik, enz.)  
Optimaliseren en verminderen van het aantal componenten;
Onderhandelen, evalueren en wijzigen van leveranciers met het oog op
verbetering van prijsafspraken en productkwaliteit
Opnemen en opvolgen kwaliteitsproblemen met de leveranciers.  
Initiatieven ter verbetering van de inkoopprocessen die leiden naar een
verkorte productietijd;

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Zorgen dat er geen tekorten zijn voor de geplande productie, vermijden van
stockbreuken;
Verantwoordelijk dat alle artikelen besteld en geleverd worden met de juiste
vereisten, kwaliteit, tijdig en aan de beste prijs;
Het goed laten functioneren van het team aankoop in samenwerking met de
andere productieafdelingen en de boekhouding; 
Gedisciplineerd en consistent, alle aankopen laten uitvoeren en opvolgen
volgens de contractuele voorwaarden binnen MS AX ERP-systeem;
Je rapporteert aan de Procurement Manager



WE ARE HIRING

DIPLOMA’S /  OPLEIDING

HARD & SOFT SKILLS

WAT BIEDEN WIJ AAN

Specifieke ervaring in aankoop of engineering van tooling en/of
automatiseringsapparatuur is een pluspunt
Achtergrond met een ERP-systeem en MS Office
Sterk technisch inzicht met kennis van componentenproductie en
assemblageprocessen; vaardigheid om mechanische tekeningen te kunnen lezen.
Mogelijkheid om in een teamomgeving te werken
Energieke, zelfgemotiveerde persoon die in staat is om te werken in een snelle, op
schema's gebaseerde omgeving
Vaardigheden in onderhandelen, probleemoplossing en financiële analyse
Communicatief en luisterend naar collega's en leveranciers.
Een goede beheersing van het Nederlands en je goed uitdrukken in het Engels is een
must, evenals sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Andere talen zijn een pluspunt.
Toewijding aan deadlines en collega's

Je komt terecht in een sterk groeiende, internationale, familiale KMO in de kantoren te
Sint-Niklaas met korte beslissingslijnen en een technologisch productieproces waarin
continu geïnvesteerd wordt.
Je bent een belangrijke schakel in de productie van kwalitatieve electro-mechanische
speelautomaten en krijgt ook de nodige verantwoordelijkheden en kansen om de
huidige werking te optimaliseren. Met een aantrekkelijk salaris aangevuld door
extralegale voordelen krijg je een passende beloning voor je geleverde prestaties;
Je geniet bovendien van een toffe, afwisselende en voltijdse baan met ruimte voor
zelfontplooiing en initiatief. Je wordt deel van een groep toegewijde professionals die
stuk voor stuk zeer geëngageerd en gemotiveerd zijn om de groei van Elaut NV voort
te zetten.

C O M P E T E N T I E P R O F I E L  

Bachelor of Master in Industrial Engineering, Electromechanica en/of Electronics

TECHNISCH AANKOPER 

INTERESSE?

 ZEND DAN JE CV NAAR
CAREERS@ELAUT-GROUP.COM

 

WENS JE DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM EN HEB JE INTERESSE IN DEZE VACATURE?

mailto:careers@elaut-group.com

