
 
 
 
 

 
Aankoper/logistiek verantwoordelijke (m/v)  

Uitdagende job in regio Limburg in een professioneel familiaal bedrijf 

 
 

Over Maris 

Maris ontwerpt en installeert zorg-vrije totaaloplossingen voor elektrotechniek en 
beveiliging waarbij wij de verwachtingen van onze klanten op ieder domein willen 
overtreffen, de beroepsfierheid van elk van onze medewerkers maximaliseren en de 
toekomst van onze planeet helpen verzekeren. Maris durft het aan om binnen de sector het 
voortouw te nemen en actief in te spelen op de uitdagingen voor de toekomst.   
Vanwege onze energieke aanpak, de positieve klantenreacties d.m.v. onze kwaliteit en 
flexibiliteit, blijven we gestadig groeien en zijn we op zoek naar : 
 

 
Functie 

- Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en het bewaken van een performant 
aankoop- en logistiek beleid. 

- Je staat in voor de aankoop van alle artikelen die nodig zijn bij het uitvoeren van een 
elektrotechnische installatie en ziet toe op een efficiënte logistieke flow en opslag 
van aangekochte materialen. Je zorgt voor de bijhorende administratieve 
afhandeling in ons computersysteem (Navision). 

- Je stelt de aankoopstrategie van de verschillende productgroepen op en je werkt een 
correct en kostenbewust aankoopbeleid uit.  Hierbij volg je markttendensen en 
prijsevoluties nauwgezet op en met het oog op de beste voorwaarden ga je op zoek 
naar nieuwe leveranciers. 

- Je verzekert de kwaliteit, beschikbaarheid en levertermijnen. Je handelt 
probleemoplossend wanneer één van deze in het gedrang komen. 

- Je streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening. Je stelt 
verbeteringsacties voor en implementeert deze. 

- Je beheert de voornaamste leveranciers- en interne klantenrelaties. 
- In deze functie werk je nauw samen met collega’s van het magazijn en van de 

verschillende interne afdelingen. 
- Je rapporteert naar de interne afdelingen en klanten. 
- Je stuurt en begeleidt de verschillende medewerkers. 
 

  
Profiel 

- Je genoot een hogere opleiding in elektromechanica of je hebt door eerdere ervaring 
technische kennis opgebouwd.  

- Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. 
- Je hebt een goede materialenkennis op vlak van elektrisch materiaal. 
- Je bent PC-vaardig. Kennis van het softwareprogramma Navision is een grote troef. 
- Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken en beschikt over sterke 

onderhandelingsvaardigheden. 
- Je kan zelfstandig werken, bent ordelijk en werkt nauwkeurig & gestructureerd. 
- Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin, goede analytische 

vaardigheden  en een sterk probleemoplossende inzicht. 
- Je bent klantgericht, gedreven en kan kostenbewust werken. 



- Je voelt je thuis in een no-nonsense omgeving en het schrikt je niet af om  de handen 
uit de mouwen te steken.  

  
 
Aanbod 

• Je komt terecht in een familiebedrijf in volle expansie waar hard werken en 

werkplezier ervaren hand in hand gaan 

• Je maakt deel uit van een dynamisch, gedreven en tof team.  Mensen die geboeid 

en gepassioneerd zijn door hun vak. 

• Met een sterke focus op jouw groei en ontwikkeling.  We ondersteunen de 

medewerkers in hun groei door ontplooiingskansen naast externe en interne 

opleidingen aan te bieden. 

• Op een filevrije locatie in moderne gebouwen. 

• Een marktconform salarispakket en andere interessante extra-legale voordelen.   

 
Interesse?  

Stuur dan onmiddellijk je CV en motivatiebrief t.a.v. Ilona Becks naar vacature@maris.tech 
met als referentie ‘aankoper’. Tel: 011/ 288491  
Lochtemanweg 122, 3550 Heusden Zolder 
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