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Functietitel: Trainee Technical Purchaser

Trainee Technical Purchaser
Functie inhoud
Na enkele succesvolle edities organiseert TVH ook in 2021 het Traineeship Technical Purchaser; een unieke opleiding om
technisch aankoper te worden. Dit traineeship start in oktober 2021.
Als technisch aankoper koop je wereldwijd producten aan tegen de beste prijs en zorg je voor een sterke positionering van je
product in de markt.
We dompelen je 2 maanden onder in de wereld van heftrucks en hoogwerkers en delen al onze technische kennis met jou.
Wees gerust, je zit geen 2 maanden opgesloten in een leslokaal. We wisselen theorie af met stage zodat je al doende groeit
in je job.

Profiel
Je hebt GEEN technische kennis, dat leer je bij ons. We verwachten wel dat je veel interesse hebt in techniek en staat
te popelen om er meer over te weten.
Je bent communicatief sterk; je haalt dan ook voldoening uit het overtuigen van anderen en houdt ervan om te
onderhandelen.
Je bent iemand die altijd gaat voor een ‘win’ en daardoor uitblinkt in commerciële feeling en flair.
Je bent een doorzetter, en kiest niet altijd voor de gemakkelijkste weg. Zaken tot in detail uitzoeken is dan ook iets wat
je boeit.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels. En bij voorkeur ook Frans.
Je beschikt over een denk- en redeneervermogen op bachelorniveau.

Aanbod
Een unieke kans om technische kennis op te bouwen en te starten in een veelzijdige aankoopfunctie
Een boeiende job in een internationaal bedrijf met familiaal karakter waar mensen centraal staan.
Een vooruitstrevende technische omgeving.
Talrijke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, bedrijfsrestaurant, …
Tijd voor werken en plezier dankzij het sport- en feestcomité.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact op met Evelien Moreels via evelien.moreels@tvh.com of +32 56 43 60 57.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.
#LI-DNI
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