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---   Aankoper – cost controller  --- 
 
 
Over Biolectric 
 

Biolectric is een jong Belgisch bedrijf gevestigd in Temse, in volle internationale expansie 
dat met een toonaangevende technologie om duurzame energie te produceren op basis 
van lokaal afval mee de toekomst van de agro- en afvalsector helpt vormgeven. 
 
Biolectric ontwikkelt en produceert kleinschalige anaerobe vergisters die organisch afval 
omzetten in methaan en groene energie. Deze energie kan lokaal worden gebruikt in de 
vorm van elektriciteit en warmte.  
 
Biolectric zoekt gemotiveerde, resultaatgerichte collega’s die de sterke groei willen 
ondersteunen. 
 
 

Jobomschrijving 
 
Als aankoper – cost controller ben je verantwoordelijk voor aankopen van de onderdelen 
voor de vergistingsintallaties en opvolgen van de kostprijs van de installaties.  
 
Je beheert het volledige aankoopproces vanaf prijsvraag en onderhandelingen met 
leveranciers tot leveringen. Je bent betrokken met de efficiënte inrichting en het 
onderhoud van het ERP pakket op artikelniveau en de registratie van onderdelen in de 
installaties in productie. Je beheert de nacalculatie van de geproduceerde installaties, 
zoekt naar inefficiënties en formuleert verbeteringen. 
 
Je zoekt en formuleert verbeteringen aan het aankoopproces en contractvormen, je 
analyseert data van leveranciers, zoekt naar nieuwe leveranciers en alternatieve artikels. 
Je gaat op zoek naar de ideale hoeveelheid voorraad en voert regelmatig voorraadcontroles 
uit. 
 
Je werkt nauw samen met de productieverantwoordelijke en de afdeling R&D en fungeert 
als hun betrouwbare partner in de realisatie van de installaties. 
 
 

Je competenties 
 

Je bezit een masterdiploma industrieel- of handelsingenieur of een bachelordiploma 
gelijkwaardig door ervaring. 
 
Je hebt enkele jaren ervaring in aankoop in een installatiebedrijf. Je kan vlot overweg 
met ERP en data-analyse. Ervaring met inrichting van een ERP pakket is een pluspunt 
en ervaring in operational excellence biedt bijkomende doorgroeimogelijkheden. 
 
Je kan zelfstandig, analytisch en oplossingsgericht werken. 
 
Je spreekt vloeiend Nederlands. Kennis van Engels en Frans zijn pluspunten. 
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Je wil graag deel uitmaken van een snelgroeiend bedrijf waar uitdagingen en 
doorgroeimogelijkheden zich aanbieden. 

 
 
Biolectric biedt 
 

een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen in een mensgericht bedrijf met 
een informele werkomgeving en een grote uitdaging in plezier. 

 
 
Interesse? Vragen? Mail je cv naar jobs@biolectric.be 


