
This is the tale of three generations Vandermarliere – and counting. A tale about a company born in an attic in 1926. A tale of dis-
ruptive innovation, bold marketing and clever expansion. But also a tale about remaining true to the craft. VCF’s story is as layered 
as one of its fine cigars – be they J. Cortès, Oliva, Olifant, Country or Neos. It has brought us from the countryside of West-Flanders 
to the farmlands of Nicaragua and everywhere in between. Whenever you light one of your cigars, you instantly disconnect from 
everyday fuss and become one with our timeless tale. Don’t smoke but enjoy!
They who call themselves Cortèsiens are looking for a new colleague as:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - PROCUREMENT (M/V)

Volgende taken behoren tot je verantwoordelijkheid :

- Je maakt bestellingen en contracten op in het ERP systeem.
- Je plaatst bestellingen bij leveranciers en volgt deze op zodat :
  de levertermijnen gerespecteerd worden en er geen out of stocks zijn
- de kwaliteit in orde is en klachten adequaat aangepakt worden
- Je controleert facturen en kijkt orderbevestigingen na.
- Je bouwt mee aan de verdere groei en ontwikkeling van procurement binnen VCF.
- Je bent tevens verantwoordelijk voor het goed zetten en onderhouden van de master data (aankoop)

Profiel:

- Je hebt een bachelor in bedrijfsmanagement of soortgelijk door ervaring
- Je bent administratief sterk en werkt heel nauwkeurig en gestructureerd
- Je bent analytisch van aard en een echte problem solver
- Je kan prioriteiten stellen en je deadlines halen
- Je bent communicatief sterk zowel in het Nederlands als het Engels

Aanbod:

Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, jong & enthousiast team van Cortèsiens 
Een familiaal bedrijf met korte communicatielijnen 
Training on-the-job
Een omgeving waar volgende waarden centraal staan :
Commitment, Open-Minded, Respect, Team Spirit en Strong Professionalism.

Interesse? Stuur je brief met CV naar anne-aymone.bourgois@vcfcigars.com

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - PROCUREMENT (M/V)
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