
  

  
 

 

Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaat- 
bestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het 
Europese (EMEA) hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland 
B.V. bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland B.V. heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging 
in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland.  
   
Wavin Nederland B.V. is op zoek naar een Territory Process Support voor het 
inkoopteam in Hardenberg. Wil jij het verschil maken en werken voor een bedrijf met 
waardevolle doelen? Lees dan verder! 
  
De rol 
Als Territory Process Support word je onderdeel van het team Inkoop in Hardenberg. Je 
rapporteert aan de Procurement Manager Europe West en bent actief voor de Benelux. In 
deze functie ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van het inkoopproces in de 
regio Benelux. Je begeleidt interne klanten bij het doorlopen van het inkoopproces en zorgt 
er voor dat dit proces voldoet aan de gestelde eisen en afspraken. Zodanig dat 
inkooporders tijdig en conform de interne processen worden afgehandeld. Je verzorgt 
trainingen en geeft instructies. Daarnaast werk je continu aan verbeteringen en neem je 
deel aan projecten.  
 
Verantwoordelijkheden 

• Begeleiden en verwerken van inkoopaanvragen vanaf het moment van indienen tot 
het moment van accorderen en omzetten in een inkooporder. 

• Ondersteunen van interne klanten bij het inkoopproces en zorgdragen voor een  
correcte verwerking in het systeem. 

• Instrueren van nieuwe gebruikers over het inkoopproces en procedures. 

• Ervoor zorgdragen dat wordt voldaan aan gemaakte (proces)afspraken en bijsturen 
bij afwijkingen. 

• Onderhouden van de bevoegdhedenmatrix conform het gestelde beleid en 
doorvoeren van wijzigingen in bevoegdheden. 

• Afstemmen met collega-medewerkers Proces Support in andere regio’s teneinde een 
eenduidige en transparante werkwijze te borgen. 

• Onderhouden van contacten met (internationale) toeleveranciers. 

• Deelname aan (interne) projecten en het doen van voorstellen voor  
(proces)verbeteringen. 

• Geven van trainingen en workshops naar behoefte en eigen inzicht. 
 
Profiel 

• HBO opleiding, administratieve of economische richting. 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 

• Kennis van of ervaring met supply chain, inkoop en/of productie. 

• Ervaring met het werken in internationale teams. 

• Je hebt analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen. 

• Je kunt bewezen projectmatig werken en bent standvastig. 

• Je werkt aan actief verandermanagement en past je stijl waar nodig aan. 

• Beheersing van de Engelse taal is vereist (mondeling en schriftelijk). 
 

 



  

  
 

 

Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 
landen. We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze 
medewerkers uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een 
professionele en internationale omgeving, bieden we een compleet pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke salariëring. 
 
 
Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden 
zijn door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft 
ruim 22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën 
in te zetten om duurzame oplossingen te bieden.      
 
Contact 
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Reinier Abdoelrahiman via 
+31 683184475. Om te solliciteren stuur je motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com 
 
De sluitingsdatum voor deze vacature is 27 augustus 2020 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 
 
 
 
 
 


