
 

 

Natuurpunt Beheer vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op het hoofdkantoor in 

Mechelen: 

Aankoper 
 

(voltijds contract van onbepaalde duur) 

 

 

 

We zijn op zoek naar een voltijds technisch aankoper en enthousiaste collega: 

Wat ga je doen? 

 Je hebt een sterke interesse voor natuurbeheer, techniek, technologie en innovatie 

 Je hebt ervaring binnen aankoop en hebt daarmee een goed inzicht in aankoopprocessen en 
onderhandeling 

 Je bezit kennis van techniek en mechaniek van gemotoriseerde bos- en landbouwmachines (een 
must) 

 Kennis van wetgeving overheidsopdrachten is een pluspunt 

 Je kan zelfstandig een aankoopdossier van behoefte tot nazorg opvolgen 

 Je denkt vlot mee en handelt op strategisch en operationeel niveau 

 Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, daarbij heb je kennis van de Franse taal 

 Kennis ERP is een sterke plus, daarnaast werk je vlot met Excel 

 Je bent gemotiveerd en positief ingesteld en een teamspeler 

 Je werkt resultaatsgericht en bent stressbestendig  
 

Wie ben jij? 

 Als aankoper ben je verantwoordelijk voor de aankopen van machines en voertuigen en het 
afsluiten van duurzame samenwerkingen. 

 Je kan een goed overzicht bewaren van gevoerde aankopen en opvolgen van herstellingen  

 Je onderhandelt en sluit overeenkomsten af en respecteert deadlines van lopende projecten 

 Je maakt correct bestelbonnen op volgens de interne procedures 

 Je werkt mee aan de optimalisatie van de interne processen en tools 

 Je deelt je kennis met de betrokken collega’s en vrijwilligerswerking binnen Natuurpunt 

 Je communiceert vlot en transparant naar de betrokken verantwoordelijken, leveranciers en 
interne klanten en weet ook goed op hun verwachtingen in te spelen 

 

Wat bieden wij? 

We bieden een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur.  

 

 Je werkweek presteer je in een stelsel van glijdende werkuren tussen 7 en 19u. Je kan opteren 
voor een 38 uren werkweek of je kan ervoor kiezen om 40u per week (indien -45 jaar) te werken 
en zo ADV-dagen op te bouwen. 

 



 Het aanvangssalaris is minimum 2 397,87 euro bruto bij 0 jaar anciënniteit (Natuurpunt barema 
B211). Relevante ervaring wordt gedeeltelijk overgenomen in anciënniteit. Je krijgt ook 
maaltijdcheques en een eindejaarspremie. 

 

 Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen, dat op 5 minuten wandelafstand 
gelegen is van Station Mechelen. Natuurpunt voert een beleid van hybride werken waarbij deels 
van thuis uit wordt gewerkt. Er kan ook deels in een Natuurpunt hub gewerkt worden.  

 

 Je komt terecht in een verenigingscultuur gericht op samenwerking en vertrouwen tussen 
mensen. Kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en respect voor een goede werk-privébalans 
kenmerken ons personeelsbeleid. 
 

 

Over de overige arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige informatie.  

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “BEHEER2214b 

Aankoper” 

 

 

Selectieprocedure 

Wij hanteren een objectieve selectieprocedure en selecteren de kandidaten op basis van hun 

kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, afkomst, 

nationaliteit, geloofsovertuiging, fysieke beperkingen 

 

Meer informatie? 

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Raf Van Der Veken via +32 (0) 492 72 

30 73 of raf.vanderveken@natuurpunt.be 

 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan contact 

op met: Annelies Ceuppens – medewerker HR via 015- 297 219 of annelies.ceuppens@natuurpunt.be 

 

Privacyverklaring 

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor 

jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring voor sollicitanten 

 

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarom-werken-voor-natuurpunt#Arbeidsvoorwaarden
mailto:raf.vanderveken@natuurpunt.be
https://www.natuurpunt.be/vacature/privacyverklaring-voor-sollicitanten-20110625

