
 

Technisch aankoper
Commerciële en industriële koeling

Cooling, our nature! 
Een familiebedrijf in hart en nieren, zo mag je ons gerust omschrijven. Vandaag is inmiddels de derde generatie 

Coppens aan zet. We leggen een sterke focus op ecologie en digitalisering omdat we ervan overtuigd zijn dat dit 
de toekomst is. Ook werknemerswelzijn is en blijft onze hoofdprioriteit. Bij ons werken, maakt jou deel van onze 

familie; van de Sabcobel cool pack. Een hecht team van gedreven mannen en vrouwen die ’s ochtends bij hun 
gezin vertrekken om naar hun tweede familie op het werk te gaan. 

Het beste hebben we zelfs nog niet aangehaald, want jij kan deel worden van dit geweldige team. Wij zijn 

namelijk op zoek naar een Technisch aankoper (regio Waasland) om onze cool pack te versterken. 

Your part in our cool pack.

Als Technisch aankoper rapporteer je aan de Operations Manager en krijg je verschillende uitdagende taken: 

• Aankoop: 
• De inkoop van materialen en diensten neem jij volledig op jou, rekening houdend met 

eventuele deadlines. 
• Kostenefficiëntie ontgaat jou nooit. 

• Je volgt het proces van order tot levering grondig op. 
• Je houdt steeds nauw contact met alle betrokken partijen. 

• Je bent de to-go-to probleemoplosser in verband met bestellingen, leveringen en 
aankoopfacturen, enz. 

• Voorraadbeheer: 
• Jij beheert de voorraad van naald tot draad. 

• Jaarlijks sta jij in voor de inventaris-telling en draag je bij aan ons cycle counting traject. 
• Dagelijks stuur je het team van 2 magazijniers functioneel aan. 

• Ook het optimaliseren van de logistieke processen behoort tot jouw takenpakket. 

Are we a match made in heaven? 
Even kijken, ben jij: 

• Een coole kikker met minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie? 

• Een administratief wonder met een nodige portie assertiviteit? 
• Sociaal en toch professioneel? 

• Een echte teamplayer met voeling voor koeling?  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• Organisatorisch ijzersterk en durf jij snel schakelen in een dynamische omgeving? 
• Niet te onderschatten wanneer het aankomt op jouw analytische en probleemoplossende skills? 

• Een echte econoom? 
• Geen echte polyglot, maar heeft het Frans voor jou maar weinig geheimen? 

• Helemaal mee met onze Sabcobel waarden? 

Join the cool pack!
Heb jij zo’n 75% van deze vacature kunnen afvinken? Dan willen wij jou absoluut leren kennen! Stuur jouw 

motivatiebrief en cv door naar jobs@sabcobel.be t.a.v. Els De Koninckx (onze HR Manager van dienst). Wij 
contacteren jou zou snel mogelijk voor een persoonlijk gesprek.
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