
 

 

 

Procurement Officer 

Regio Waasland (Sint-Niklaas) 

Over ons 

Cooling, our nature!  Sabcobel is  een familiebedrijf actief in de koeling en streeft continu naar een groene oplossing op maat. 

In onze installaties leggen we de focus op het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en optimaal energieverbruik en dit 

telkens in nauwe samenwerking met onze klanten. Onze werknemers (the cool people of Sabcobel) zijn van cruciaal belang 

om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Om onze Procurement-afdeling te versterken, zijn wij voor onze vestiging te Sint-Niklaas op zoek naar een Procurement 

Officer. 

Jouw takenpakket 

Als Procurement Officer rapporteer je  aan de Procurement Manager en ben je verantwoordelijk voor volgend takenpakket: 

 Je verwerkt dagelijks de binnenkomende bestellingen van de diverse departementen (Project Management, 

Service,…) 

 Je staat in voor de administratieve verwerking van de bestellingen en orders in alle systemen (Navision,…). 

 Je verwerkt de leveranciersfacturen, onderzoekt en lost problemen op omtrent deze facturen.  

 Je zorgt er mee voor dat stockgoederen op een gestructureerde manier besteld worden. 

 Je communiceert proactief naar de betrokken afdelingen met betrekking tot leveringstermijn en/of eventuele 

vertragingen op het vlak van leveringen. 

Profiel 

Je beschikt over minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 

Vereiste competenties: 

 Je bent administratief sterk en houdt van gestructureerd werken.  

 Je beschikt over goede communicatieve skills zowel mondeling als schriftelijk.  

 Kennis van Navision is een plus, maar geen must. 

 Je kan je goed uitdrukken in het Frans om onze Franstalige collega’s uit Wallonië te woord te kunnen staan.  

 Je kan je helemaal terugvinden in onze vier Sabcobel waarden: teamwork, eerlijkheid, passie en 

klantgerichtheid. 

 

  



 

 

 

 

Ons aanbod 

Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf met focus op de toekomst en kan rekenen op een marktconforme verloning 

aangevuld met extralegale voordelen.  

Interesse? Stuur dan snel jouw motivatie en CV door naar jobs@sabcobel.be t.a.v. Els De Koninckx (HR Manager a.i.). 
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