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TREALITY JOB BESCHRIJVING: Procurement Coordinator
TREALITY: toonaangevend producent van high-end visuele oplossingen
TREALITY is een wereldspeler en blinkt al 25 jaar uit in de ontwikkeling en implementatie
van visuele oplossingen voor hoogtechnologische simulatoren. Onze systemen
worden hoofdzakelijk gebruikt tijdens de opleiding van helikopter- en fast jetpiloten.
Daarnaast worden onze oplossingen ook vaak gebruikt voor andere applicaties zoals
luchtverkeersleiding en scheepsbrugsimulatoren.
Bij TREALITY draag je bij aan een unieke missie: onze producten borgen de opleiding van
toekomstige piloten en personen met een extreem grote verantwoordelijkheid over
de veiligheid van anderen. Onze systemen garanderen dat de opleiding van deze mensen
naar het hoogst haalbare en meest realistische niveau gebracht wordt.
TREALITY is internationaal actief en biedt oplossingen aan klanten over de hele wereld.
Onze vestiging in België ligt in Kortrijk en wij werken in tandem met ons hoofdkantoor in
Xenia, OH, Verenigde Staten.
Momenteel zoeken we voor onze site in Kortrijk een Procurement Coordinator.
Functie
Als Procurement Coordinator bij TREALITY zit je aan het stuur van alle
aankoopgerelateerde activiteiten en processen. Je waarborgt de on-time beschikbaarheid
van de nodige materialen voor onze projecten. Algemene efficiëntie, tevredenheid van
klanten en vlotte relaties met onze leveranciers geven je voldoening. Een greep uit het
takenpakket van de Procurement Coordinator:
•

•
•

•
•
•

Als vertegenwoordiger van onze aankoopdienst onderhoud je goede externe
en interne relaties met de diverse stakeholders in onze business (leveranciers,
R&D, planning, sales);
Je onderhandelt contracten met onze leveranciers en zorgt voor een efficiënte
kosten-batenanalyse;
Proactieve opvolging van demand-gerelateerde behoort eveneens tot je
takenpakket. Door je vlotte communicatie met de verschillende betrokkenen,
zorg je voor een tijdige beschikbaarheid van materialen, afgestemd op de
vraag van onze projecten en service;
Je durft processen in vraag stellen en zorgt daarbij voor een maximale
flexibiliteit/minimale risico’s voor onze Supply Chain;
Een nauwe samenwerking met onze Project Managers, Mechanical en System
Engineers en het Management geven richting aan jouw dagelijkse activiteiten.
Deze functie rapporteert aan de Director of Operations.

Profiel
TREALITY is op zoek naar een enthousiaste aankoper. Enige ervaring is gewenst, maar we
geven graag kansen aan mensen met groeiambities. We verwachten de volgende
vaardigheden:
•

Bij voorkeur heb je minimum een bachelordiploma in een relevante richting. Ervaring
in een internationale aankoopcontext is een plus, maar geen must;

•

Analytisch denken, kosten en baten afwegen, een cijfermatige ingesteldheid en
proactiveit, zijn jouw tweede natuur; je durft initiatief nemen;
Je kan vlot overweg met het Microsoft Office pakket, in het bijzonder met Excel;
ervaring met MS Dynamics 365 – Business Central is een troef;
Nederlands is je moedertaal, en daarnaast spreek en schrijf je vlot Engels. Kennis
Frans is een mooie extra, maar niet noodzakelijk;
Waarden als collegialiteit en team spirit draag je heel hoog in het vaandel;
Je bouwt graag bruggen en kan enthousiast communiceren met verschillende
stakeholders.

•
•
•
•

Aanbod
Bij TREALITY kom je terecht in een jong, enthousiast en vooruitstrevend team. Je krijgt er
de kans om op internationaal niveau te werken, met uitstekende voorwaarden:
•
•
•
•
•

Een sterk basissalaris, met mogelijkheid om in te stappen in een
cafetariaplan, waarbij je een deel van je brutoloon op een andere manier kan
invullen (keuze bedrijfswagen, bedrijfsfiets…);
Flexibele werkregeling: glijtijden, extra ADV-dagen, mogelijkheid tot home
office…;
Mobiliteitsbudget, fietsvergoeding…;
Hospitalisatieverzekering;
Pensioenplan.

Plaats tewerkstelling
Pieter Verhaeghestraat 44, Kuurne.
Interesse?
Bij interesse, stuur je cv en korte motivatie naar hrbelgium@trealitysvs.com. Aarzel niet ons
te contacteren bij verdere vragen.

