CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze kandidaat is een professionele inkoper met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van
sourcing en contractmanagement. Door zijn werk bij verschillende gerenommeerde bedrijven is hij
vertrouwd met de inkoop van verschillende soorten technische producten. Daarnaast heeft hij ruime
ervaring met het onderhandelen over en het vastleggen van raamovereenkomsten.
In verschillende inkooprollen heeft hij leidinggegeven aan andere inkopers. Dankzij zijn uitgebreide
kennis en ervaring is hij bovendien in staat om het inkoopproces in goede banen te leiden tijdens
complexe projecten. Hierbij voldoet hij aan alle projecteisen en -voorwaarden en houdt hij rekening
met beschikbare budgetten.
Hij beschikt over een uitstekend analytisch vermogen en een kritische blik. Ook is hij communicatief
zeer sterk en hierdoor een solide gesprekspartner voor zowel interne als externe partijen. In eerdere
functies heeft hij succesvol samengewerkt met bijvoorbeeld Technisch Specialisten, Ingenieurs,
Juridisch Adviseurs en Controllers.

WERKERVARING
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Senior Buyer
Verantwoordelijk voor:
Contracteren van onderhouds- en projectgoederen en -diensten van een
inkoopsegment
Beheren van en onderhandelen over (jaar)contracten
Overleggen met interne partijen, zoals de project- en maintenanceafdeling
Analyseren van inkooppakket en -uitgaven en de leveranciersmarkt. In overleg
met de Manager Supply Chain een plan opstellen om de inkoop per segment
te optimaliseren
Adviseren en coachen van collega’s over het inkoopproces
Vertalen van het inkoopplan naar een concrete inkoopplanning en -begroting
inclusief doelstellingen
Beheren en realiseren van de inkoopplanning en -begroting
Opbouwen en onderhouden van relaties met bestaande en potentiële
leveranciers
Vinden van alternatieve goederen en diensten en de organisatie hierover
informeren
Opvragen van offertes en onderhandelen met leveranciers over de prijs,
kwaliteit en leveringscondities van goederen en diensten volgens de
inkoopprocedures, het eigen inkooppakket, juridische voorwaarden en
productspecificaties. Doel is het realiseren van inkoopcontracten en -orders
tegen optimale inkoopcondities (continuïteit, prijs, hoeveelheid en kwaliteit)
Opstellen, beheren en bewaken van (raam)contracten met leveranciers
Opbouwen en onderhouden van contacten met leveranciers
Nadenken over veranderingen of verbeteringen van SLA’s binnen het
inkoopbeleid en het eigen inkooppakket in samenwerking met leveranciers
Up-to-date houden van het inkoopsysteem in SAP
Analyseren van en rapporteren over (financiële) inkoopresultaten, markt- en
prijsontwikkelingen en -verwachtingen en de consequenties van contracten
Actief meedenken over en implementeren van verbeteringen en
efficiëntieslagen
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2006 – 2007

:
•

2002 – 2006

:

Hoofd Inkoop
Verantwoordelijk voor:
Sourcing van elektronische installaties op bagger- en offshore units en voor
industriële toepassingen
Dagelijkse leiding over een team van vijf collega’s (Technical Buyers,
Operationele Inkopers en Master Data Management)
Senior Inkoper
Verantwoordelijk voor:
Zaadproductieprojecten (direct)
Betrokkenheid bij plant operations
Uitvoeren van CAPEX
MRO-artikelen (onderhoud, reparaties en operaties)
Nutsvoorzieningen
Diensten en onderdelen
Logistiek
Tijdelijke arbeidskrachten (HR-werkzaamheden)
Zaadverwerkingsdiensten (SPS)
Training en coaching van twee Medior Buyers bij hun sourcing-initiatieven
Outsourcing van purchase-to-pay-activiteiten van Nederland naar shared
service centre in Boedapest
Senior Inkoper/Intermodaal Netwerkspecialist
Verantwoordelijk voor:
Ondersteuning van CAPEX- en OPEX-inkoop
Inkoopinitiatieven voor kraanafdelingen en EGS: Inland Trucking
Functioneel leiderschap van twee inkopers
Kostenrationalisatie op staaldraadkabels met behulp van Lean Six Sigma
Verbeteren en verlengen van de levensduur van kranen
Mechanische en elektrische upgrades van de lifetime- en stapelkraan
Senior Inkoper
Verantwoordelijk voor:
Inkoop van bulkchemicaliën
Inkoop van montagematerialen
Geïntegreerd facility management
Bedrijfsdiensten
Wagenpark
Inkoopadviseur
Verantwoordelijk voor:
Consultancy-opdrachten bij NedTrain (Treinvisie) & Nido (de-icing)

•
•

Marketing-/Sales-/Inkoopanalist
Verantwoordelijk voor:
Tendermanagement en BID-coördinatie in de luchtvracht en zeevracht
Begeleiden en opstellen van RFI’s, RFQ’s (fleet, facilities, IT) en spend-,
besparingen- en compliancerapportages

:
:
:
:

Contractmanagement Nevi
Post-hbo Purchasing Management
Hbo Logistics & Economics
Vwo

OPLEIDINGEN
2014
2008
1998 – 2002
1988 – 1994

Stratt+ │ www.stratt.nl │

078 6 120 320 │

recuitment@stratt.nl

CURSUSSEN
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Onderhandelingstraining
EU Tendering
5 stappen sourcing Deutsche Post
Time Management
Inzicht in invloed (influence skills)

COMPETENTIES
Computervaardigheden: MS Office, E-sourcing: Ariba/Csource, ERP, SAP, Oracle, Microsoft AX, Minitab:
Lean Six Sigma Tools, VendorLink, Fieldglass

Taalvaardigheid

:

Nederlands:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Engels:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Duits:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Wilt u meer weten over deze kandidaat?
Neem dan contact op met Olger Rutte: 06-10534170 of o.rutte@stratt.nl
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