
WaterIsLifeGroup  - Vacature Strategische Aankoper  

 

Wie zijn wij  

In hoofdletters staat WILG voor een enorme boom die we in West-Europa kennen 
vanwege zijn natuurlijke schoonheid, zijn liefde voor water en zijn buitengewone 
groei. Dit is gelijkwaardig aan de ambities van onze Water Is Life Group. 

Onze missie is het leveren van de meest duurzame, economisch en ecologische 
oplossingen voor pompen, irrigatie, leidingsystemen en de geothermische markt. Wij 
proberen deze doelen elke dag te bereiken door onze krachten te bundelen met 
onze sterke groep partners. 

 

Wat wordt er van jou verwacht 

• Verantwoordelijk voor het commercieel aankoopproces van A tot Z. 
• Relaties onderhouden met bestaande leveranciers. 
• Pakket optimalisatie, waarbij deels bestaande pakketten samenvoegen. 
• Samen met de purchase afdeling de stock optimaliseren. 
• Prijsonderhandeling met de leveranciers. 
• Vaststellen en verbeteren van lever- en betalingscondities. 
• Vaststellen en bespreken van gebieds- en product bescherming indien van 

toepassing. 
• Continue op zoek naar nieuwe producten voor de markt (Product 

development). 
• Opvolgen van de markt. 
• Binnen- en buitenlandse leveranciers bezoeken (deels via beurzen). 
• Je haalt de synergie in de groep naar boven.  

 

Dit is dé perfecte job voor jou 

• Je hebt Interesse in technische producten. 
• Je hebt een sterke (water)technische achtergrond. 
• Je kan vlot onderhandelen met leveranciers en stelt je assertief op. 
• Je bent proactief, een initiatiefnemer en een probleemoplossend vermogen. 
• Je hebt reeds ervaring in een strategische aankoopfunctie. 
• Je bent sterk commercieel ingesteld. 
• Je bent enthousiast en positief ingesteld. 
• Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en Engels, Frans en Duits is 

een pluspunt 



 

 

Dit bieden wij  

• Je komt terecht in een dynamisch team en in een organisatie van twaalf 
verschillende bedrijven die de fundering vormen van de 'Water Is Life Group'. 
Deze bedrijven ondersteunen elkaar dan ook waar mogelijk. 

• Een uitdagende functie binnen een groeiend en ambitieus bedrijf met 
enthousiaste medewerkers. Een dynamische groep vol expansie. 

• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de functie met extra legale voordelen. 
• Een vast contract. 
• Indien er bedrijfsdoelstellingen worden behaald is er een bonus voorzien. 

 


