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Rendapart is een bedrijf gevestigd in Aalst dat gespecialiseerd is in de productie en 
verpakking van organische en organo-minerale meststoffen. Het is een financieel sterk en 
bloeiend familiebedrijf met een jarenlange traditie dat continu nieuwe 
productietechnieken introduceert en aan productinnovatie doet. Het welbekende merk 
VIANO biedt een volledig spectrum aan van tuinproducten, meststoffen (enkelvoudige en 
samengestelde), grondverbeteraars, potgronden, bodembedekkers enz.  

 
Jouw taken 
In deze functie van aankoper kan jij jouw communicatieve en onderhandel skills ten volle inzetten. Als aankoper binnen 
ons bedrijf onderhandel je op dagelijkse basis met de diverse leveranciers en negotieer je over de diverse contracten.  
 
Wat verwachten we van jou in deze functie? 

• Je onderhandelt met externe leveranciers en met leveranciers binnen de groep. 

• Je vraagt offertes op en vergelijkt en onderhandelt met verschillende leveranciers 

• Je ziet er op toe dat tijdens het hele aankoopproces de kwaliteitsprocedures en – richtlijnen gevolgd worden. 

• Je bent het interne aanspreekpunt voor elke aankoopuitdaging (levertijd, prijs, facturatieafspraken…). 

• Je bouwt nieuwe contacten uit om telkens met de juiste oplossing kostenbesparingen door te voeren. 

• Het optimaliseren van de voorraadposititie + je houdt je aan de budgettering en maakt een strategisch 
aankoopplan 

• Je rapporteert direct aan de bedrijfsleiding 

 

Je profiel 
Naar wie zijn we op zoek? 

• Een onderhandelaar die offertes nakijkt en verschillende leveranciers contacteer + je streeft steeds naar de beste 
voorwaarden inzake prijs, kwaliteit en leveringstermijnen. 

• Commercialiteit, communicatief sterk en analytisch zijn termen die jou omschrijven + een sterke onderhandelaar 

• Je heb een goede kennis van Microsoft-Office programma’s 

• Je durft verantwoordelijkheden te dragen en beslissingen te nemen 

• Vlotte kennis Nederlands, Frans en Engels. 

• Je hebt een bachelor of master diploma in supply chain of economische richting of gelijkwaardig door ervaring 

Wat bieden wij jou? 
• Uitdagende en boeiende functie in een gezonde en sterk groeiende KMO. 

• Interne trainingen 

• Aantrekkelijk salaris aangevuld met maaltijdcheques + hospitalisatieverzekering + 13de maand 

• Je komt terecht in een familiale onderneming in volle groei! 

• Bovenop je 20 wettelijke dagen, komen nog eens 12 ADV-dagen erbij (40-uren werkweek) 

 

 

Geïntresseerd in deze functie?  

Stuur nu jouw CV en motivatiebrief naar:  

hello@viano.be 


