Ben jij op zoek naar een innovatieve werkgever met diverse grote
bouwprojecten in de voorbereiding en uitvoering? Een functie waarin je
samen met professionele collega’s zelfstandig te werk gaat? Weet jij
precies hoe de markt in elkaar steekt en ben je toe aan een nieuwe stap
in je carrière? Lees dan verder en misschien word jij onze nieuwe

(Senior) Inkoper standplaats Roosendaal
Als Inkoper vervul je een sleutelrol binnen onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor
het gehele inkoopproces (kwaliteit, compleetheid, prijs en levering) van bouwmaterialen en
onderaannemers voor de woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast adviseer en begeleid je de
diverse projectteams van de uitvoerende werkmaatschappijen bij hun projectinkopen. Je hebt
hierbij vanzelfsprekend oog voor partnerships en gaat een duurzame samenwerking met
leveranciers en onderaannemers aan. Ten slotte ben je medeverantwoordelijk voor de
inkoopstrategie en het verder structureren en optimaliseren van de inkoopafdeling. Je geeft
leiding aan en wordt geassisteerd door onze Secretaresse Inkoop.

Wat hebben wij jou te bieden?
Binnen BVR werken we als een hecht team van professionele collega’s op een informele
wijze samen. Er is veel aandacht voor het verbeteren van de professionaliteit en kennis op
zowel vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. Als zelfstandig professional krijg je een prima
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je kennis en ervaring.

Wat breng jij mee?







HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en NEVI 2;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;
Kennis van het bouwproces;
Uitgebreide kennis van de bouwsector en de actuele ontwikkelingen daarin;
Kennis van MS Office;
Je bent resultaatgericht en accuraat. Je kan het werk plannen en organiseren, initiatief
nemen binnen het proces en succesvol onderhandelen.

Waar kom jij te werken?
BVR Groep is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense bouworganisatie. We zijn met
een vijftal werkmaatschappijen in verschillende takken van de bouw actief. Onze projecten
worden gecoördineerd vanuit Roosendaal en Gorinchem en betreffen nieuwbouw-,
transformatie-, restauratie- en industriewerken in de provincies Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.
Enthousiast geworden voor de functie van (Senior) Inkoper? Dan komen we graag in contact
met je! Je kunt contact opnemen met Mike Soenessardien, Manager KAM, Personeel &
Organisatie via msoenessardien@bvrgroep.nl of 0165 – 63 12 39 / 06 – 46 22 69 47.
Wil je eerst meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met
Kees Pasveer, Bedrijfsleider van BVR Bouw, via 06 - 47 90 12 10.

Bouwen aan succes
Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld.

