Challenging Procurement Manager for International
Operating Company
Hobré Instruments B.V. is op zoek naar een enthousiaste Manager Procurement. Wil jij samen
met 2 inkopers de afdeling naar een hoger plan tillen? Hou jij van onderhandelen en tegelijkertijd
goede relaties onderhouden met onze leveranciers? Dan nodig ik je uit te reageren.
OVER ONS
Hobré Instruments B.V. is een toonaangevende internationaal opererende onderneming in de
markt voor proces-analyzer technologie. Onze belangrijkste afnemers bevinden zich in de olie- en
gassector, energie opwekking sector, petrochemische industrieën en in de
voedingsmiddelenindustrie. Hobré onderscheidt zich door het ontwikkelen, leveren en
onderhouden van uiterst precieze proces-analyzers voor on-line toepassingen. Hobré heeft
diepgaande expertise op het gebied van geavanceerde sample conditioning systemen,
nauwkeurige meetinstrumenten en complexe samengestelde analyzer systemen. Hobré is een
internationaal georiënteerd bedrijf met vestigingen in Nederland, de USA en Hongarije.
BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Onze Manager Procurement moet feilloos kunnen schakelen tussen operationele taken en
tactische beslissingen nemen. De ene dag zorg je er met je team voor dat onderdelen uit Amerika
op tijd bij ons binnen zijn, de andere dag zit je met een leverancier om tafel om over een groot
raamcontract te onderhandelen. Je bezoekt leveranciers om afspraken met ze te maken over
prijzen, levertijden en kwaliteit. Je weet wat het betekent om voor een projectenbedrijf te moeten
inkopen. Je bewaakt KPI’s, stuurt op budget en zet je team aan tot het doen van verbeteringen op
inkoop gebied. Je bent continue bezig met kosten besparen zonder hierbij in te boeten op
kwaliteit of tijd. Als manager draag je proactief bij aan het Hobre businessplan.
Daarnaast coach, begeleid en versterk je je teamleden en weet je je afdeling helder en duidelijk
op de kaart te zetten.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Om succesvol te zijn in het uitvoeren van deze functie, zijn wij op zoek naar iemand met de
volgende kwaliteiten:










Kennis Nederlandse taal (vloeiend) en Engels (goed), Duits (pre)
Gedegen MS Office 2013 (Excel, Word, Powerpoint) skills
Ervaring met ERP systemen
Team Player
In staat analyses en overzichten te maken
Goede en stevige communicatieve vaardigheden
Nevi 1, Nevi 2 (pre)
Ervaring met techniek inkopen
Ervaring met Lean

WAT BIEDEN WIJ?


Werken binnen een groeiende internationale organisatie



Passend en marktconform salaris



Auto, laptop en telefoon van de zaak



Opleidingsmogelijkheden



Uitdaging en veel vrijheid om te optimaliseren

Herken jij jezelf in dit profiel en zou je ons team graag willen versterken? Stuur dan jouw CV en
motivatiebrief op naar daemens@hobre.com of bel voor meer info naar +316 (0)6 30 51 12 66.

