
 
 
 
 

 

PURCHASE & PRODUCTION MANAGER – regio Kortrijk 

 
 

Locatie : Heulestraat 104 –  8560 GULLEGEM 

Publicatiedatum : 14 juni 2017  

Type aanwerving : Vast  & voltijdse job 

 

Omschrijving:  

Als trendsetter op de health – en foodmarkt  heeft Purasana bvba  de ambitie om uit te groeien  

tot een wereldwijd innoverende onderneming  die sterk is op gebied van biologische, duurzame 

en kwaliteitsvolle producten. Met meer dan 1500 producten biedt Purasana een gevarieerd 

gamma met voedingssupplementen, superfoods, superfruits, vegan eiwitten en Fairtrade 

kokosproducten aan. Door de eerlijkheid, het respect voor mens en milieu en de passie voor 

het gehele merk,  doet Purasana zaken op een manier die overeenstemt met de ethiek en 

waarden die worden vooropgesteld. Hierbij is een sterk sociaal engagement een vaste waarde 

in de bedrijfsmissie van Purasana.   

Om alles in goede banen te leiden, kunnen we steeds rekenen op ons gedreven team dat 

beschikt over een sterke expertise om de meest vernieuwende producten op de markt 

brengen. Bij Purasana staan we dan ook nooit stil en zijn we dagelijks bezig met nieuwe 

innoverende projecten die bijdragen tot een gezonde levensstijl van elke consument.  

Momenteel exporteert Purasana wereldwijd naar 16 verschillende landen. Dankzij deze 

continue groei en vooruitgang, kijken we dan ook graag uit naar een nieuwe en gemotiveerde 

collega om ons team te versterken op het inkoopdepartement.   

 

 



Jouw taken & verantwoordelijkheden:  

 De aankoop & sourcing van grondstoffen wereldwijd; 

 het regelen van alle importzaken met de logistieke werkzaamheden; 

 controle en  stockbeheer via het ERP-systeem Navision in samenwerking met de 

verantwoordelijke van het magazijn; 

 vrijgave grondstoffen voor productie; 

 analyses batches grondstoffen in coördinatie met het extern labo;  

 productieplanning in coördinatie met de productieafdeling; 

 kwaliteitscontrole in het kader van het behalen van certificaten;  

 kostprijsanalyse; 

 beheer technische data sheets;  

 de uitvoering van de aankoopcontracten tot de betaling; 

 het nauwgezet opvolgen van het gehele inkoopproces (hoeveelheid, kwaliteit, 

leveringstermijnen, ...) 

 de bevoorradingsbehoeften van de onderneming identificeren en de markt van de 

leveranciers en producten prospecteren en analyseren; 

 aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opstellen; 

 de leveranciers en producten evalueren (audits, tevredenheidsenquêtes, staalopname, 

...) en verbeteringen voorstellen; 

 inschrijvingen op de aanbestedingen analyseren en evalueren of de leveranciers aan de 

vraag kunnen voldoen; 

 succesvol onderhandelen met leveranciers om de beste prijzen te bekomen onder de 

juiste leveringstermijnen; 

 de aankoopstrategie van een onderneming uitwerken en verder uitbouwen; 

 gegevens actualiseren (markttendensen opvolgen, nieuwe producten, referenties van 

de leveranciers, ...). 

 

 

  



Profiel 

 Je beschikt over een sterkte talenkennis, zowel schriftelijk als mondeling, in het 

Nederlands, Frans en het Engels. Hierbij is de kennis van een extra taal een troef;  

 je hebt minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;  

 je bent goed georganiseerd, werkt  zelfstandig en je hebt een hands-on mentaliteit;  

 je bent een sterke multi-tasker, communiceert en onderhandelt vlot met externe 

partijen;  

 je bent commercieel ingesteld, leergierig, stressbestendig en ondernemend;  

 je bent een teamplayer en durft initiatief nemen; 

 je bent flexibel en gaat op een positieve manier om met nieuwe of onverwachte 

situaties 

 je werkt planmatig, stelt wisselende prioriteiten, kan overweg met verschillende en 

gelijktijdige opdrachten en plotse veranderingen; 

 je steunt op heel wat achtergrondkennis, onder meer in forecasting & planning-

processen; 

 affiniteit met de sector is een pluspunt. 

Ons  aanbod 

 Je komt terecht in een sterk groeiend internationaal bedrijf waar er een familiale KMO 

sfeer heerst met sterke ambities naar de toekomst; 

 je ontvangt een aantrekkelijk loonpakket op basis van ervaring en capaciteiten; 

 de mogelijkheid tot bijscholing en zelfontplooiing binnen een toonaangevend, 

dynamisch en mensgericht werkomgeving. 

 
Interesse? 

Indien je interesse hebt in deze job,  stuur dan met jouw kandidatuur met cv naar Heidi 

Carrein via het e-mailadres:  heidi.carrein@purasana.be 


