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Binnen de afdeling Inkoop, locatie Bergen, zijn wij in verband met doorstroom van een huidig
Inkoper naar een andere functie op zoek naar een

Commodity Buyer (m/v)
Functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de resultaten van het toegewezen inkooppakket
(o.a. gereedschappen, uitbestedingen, productie- en technische dienst materialen cq diensten).
Je vraagt offertes aan en beoordeelt deze, voert zelfstandig prijsonderhandelingen en selecteert
leveranciers. Daarnaast neem je deel in multidisciplinaire ontwikkelprojecten. Tevens ben je
verantwoordelijk voor:

















Het onderzoeken van inkoop-synergiën en –mogelijkheden binnen de groep
Het ontwikkelen van de gewenste categorie strategieën, gebaseerd op solide business
inzichten, markt- en leveranciers kennis
Het beheren (selecteren, onderhandelen en contracteren) van de synergie categorieën
binnen de groep
Het op groepsniveau actief zoeken binnen de internationale markt naar nieuwe
producten en leveranciers
Continue verbetering binnen de verschillende commodity’s
Het significant verminderen van de procurement kosten via onderhandelingen en
tendering
Bouwen aan selectie ‘preferred suppliers’ rekening houdend met betrouwbaarheid,
performance en kosten
Op regelmatige basis checken performance van leveranciers, je zet hier correcte KPI’s
voor op en implementeert een leveranciers optimalisatie plan
Je zet je in voor risico management: monitort risk parameters, onderhoudt een lijst van
risicovolle leveranciers en stelt actieplannen op om risico’s te verminderen
Je analyseert kostenbesparingen samen met je collega’s en implementeert tools voor
betere globale productiviteit
Begeleiden van technische wijzigingen
In samenwerking met SQA uitvoeren van kwaliteitsaudits
Afsluiten van (internationale) inkoopcontracten
Afhandelen van kwaliteitsproblemen
Uitvoeren van supplier management
Initiëren en uitvoeren van cost saving acties
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Profiel








Afgeronde HBO-opleiding in een technische/commerciële richting
Minimaal 7 jaar werkervaring als Commodity Buyer in een (middel) grote productie
organisatie (bij voorkeur automotive gerichte organisatie)
In het bezit van een diploma NEVI 1 (must) en/of 2 (pré)
Communicatief vaardig, soepel communicerend op alle niveaus, sterke onderhandelaar
en teamplayer
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in de
Nederlandse, Engelse en Duitse taal
Kennis van en ervaring met ERP systemen en MS Office applicaties;
Enthousiaste, proactieve persoonlijkheid.

Wat heeft MGG Netherlands B.V. te bieden:
Een uitdagende functie binnen een vooraanstaande en innovatieve producent van aluminium
gietwerk, behorend tot de top in de branche. De mogelijkheid om op hoogwaardig technisch
niveau zeer ondernemend, zelfstandig en afwisselend bezig te zijn. Verder spreekt een prima
pakket arbeids-voorwaarden voor zich.
De standplaats van deze functie is de locatie Bergen maar met enige regelmaat dienen ook
werkzaamheden vanuit andere locaties binnen MGG Netherlands BV (Blerick en Tegelen)
verricht te worden.
Voor inhoudelijke informatie:
Naam:
Danny Beurskens
Functie:
Hoofd Inkoop
Mail:
dbeurskens@mgg.com
Telefoon:
077 373 9740

Solliciteren:
t.a.v. Niels Maas
HR-Adviseur
nmaas@mgg.com
0485 349052

Adres:
MGG Netherlands B.V.
De Flammert 1208
5854 NC Nieuw Bergen

Sollicitatie
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie dan kunt u dit schriftelijk (kort schrijven of e-mail
voorzien van een motivatie) kenbaar maken bij Niels Maas, HR-Adviseur. Het is niet
vanzelfsprekend dat alle kandidaten uitgenodigd zullen worden voor een gesprek. Alleen
serieuze reacties voorzien van een motivatie en passende achtergrond worden in behandeling
genomen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Meer informatie over MGG Netherlands B.V. kun je vinden op onze website www.mgg.com of
onze Facebookpagina www.facebook.com/MGGNetherlands.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

