
BEDRIJF
FOYLO (www.foylo.eu), gevestigd in Antwerpen, maakt deel 
uit van de dynamische en ambitieuze Buildmat-groep.

Dit groeibedrijf is een totaalpartner voor folies en 
verpakkingen dat actief meedenkt met zijn klanten richting 
de juiste, duurzame oplossingen, waarbij toekomstige 
uitdagingen op een transparante en onderbouwde manier 
worden omgezet naar kansen. Heel wat KMO’s alsook grote 
bedrijven vertrouwen op het advies van FOYLO voor hun 
innovatieve en duurzame verpakkingsoplossingen, gaande 
van industrie, bouw tot retail. Voor hen levert Foylo de 
nieuwste technologie, gecombineerd met duurzame keuzes 
en een snelle kwalitatieve service.

De centrale waarden van Foylo zijn innovatie, passie en 
expertise.

Ter versterking van het team zoekt FOYLO een gedreven en 
enthousiaste Aankoop en Supply Chain Medewerker. 

LEADER IN INNOVATIVE PACKAGING

• Je werkt met rapporteringstools die jou toelaten de 
strategische aankoopdossiers voor te bereiden en de 
kwaliteit van de voorraden goed in het oog te houden en 
te verbeteren. 

• Je biedt ondersteuning bij de voorbereiding en analyse 
van de leveranciersgesprekken en neemt hier ook aan 
deel. Hiervoor volg je grondstof-en marktprijzen op 
en vergaar je relevante marktinformatie in functie van 
het productbeleid en de onderhandelingspositie bij de 
leveranciers. 

• Je staat garant voor het up-to-date houden van de 
actuele leveranciersdossiers en op basis van een 
grondige analyse heb je oog voor de ontwikkeling van het 
productassortiment en voor nieuwe relevante partners. 

• Je onderhoudt het artikelbestand voor de 
productreferenties (prijsaanpassing, verkoopseenheden, 
productomschrijvingen en specificaties, etc..).

• Je ondersteunt het commerciële team met 
productinformatie, training, acties en met het oplossen 
van klachten.

Aankoop en Supply Chain Medewerker (m/v)

FUNCTIE
In deze functie speel je een belangrijke ondersteunende rol in 
het supply chain proces.
Je werkt hiervoor nauw samen met het general & sales 
management en met de collega’s van sales en logistiek. Je 
rapporteert aan de General Manager. 

Aankoop
• Je staat in voor de bevoorrading van het productgamma. 

Je volgt de voorraadniveaus strikt op en ziet toe op een 
tijdige en correcte aanlevering.

Supply Chain

• In nauwe samenwerking met de verschillende collega’s 
van sales, logistiek en general management werk je aan 
een efficiëntere supply chain.

• Je werkt actief aan mogelijke optimalisaties in termen 
van organisatie en systemen.

• Je analyseert de processen en neemt initiatief om 
verbeteringen aan de supply chain uit te werken en voor 
te stellen aan het management.

• Je werkt de workflows en processen uit.



• Je hebt een bachelor en kan reeds ervaring voorleggen 
binnen Supply Chain – Aankoop. 

• Je beschikt over economisch inzicht. Affiniteit met de 
bouwsector/verpakkingssector is een voordeel.

• Je bent vertrouwd met Excel en weet je tevens snel een 
ERP-systeem eigen te maken.

• Je communiceert op een open en transparante manier 
met jouw interne en externe stakeholders. Je spreekt 
vlot Nederlands en drukt je goed uit in het Engels. 

• Dankzij jouw oog voor detail, zelforganisatie en discipline 
verzorg je een sterke dossieropvolging.

• Je hebt een analytische geest en toont een goed 
cijfermatig inzicht.

• Je bent een positief ingestelde teamplayer.

LEADER IN INNOVATIVE PACKAGING

Aankoop en Supply Chain Medewerker (m/v)

AANBOD
• een dynamische omgeving, die snel evolueert, waar 

kwaliteit en service centraal staan
• een boeiende rol binnen een no-nonsens cultuur met 

professionele collega’s en een gezonde dosis teamspirit
• ruimte om zelfstandig te werken en initiatief te nemen 

met oog op jouw ontplooiing
• alle kansen om jouw kennis op het vlak van bevoorrading, 

aankoop en leveranciersgesprekken uit te breiden
• een motiverend salarispakket met extra legale voordelen

INTERESSE
Stuur je motivatie en cv naar jobs@foylo.eu 

PROFIEL


