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Doel van de functie 

Doet in samenspraak met de aankoopmanager aankoop en hieraan gerelateerde activiteiten.  

 

Plaats in de organisatie 

 

 

 
 

Graad van autonomie 

De Lead Buyer doet zelfstandig onderhandelingen en aankopen volgens de Vopak aankoop policy en de 
gemaakte afspraken en instructies. 

 
 

Verantwoordelijkheden 
 

Resultaatsgebieden  

 
 
Resultaatindicatoren/taken 

Service 

 

 Voeren en afronden van aankooponderhandelingen, opex + capex 

 Contractmanagement: opstellen en onderhandelen van contracten 
ism interne stakeholders 

 Faciliteren van bestellingen in VE1 (ERP) 

 Opmaken van rapporteringen 

 Bewaken van het P2P proces 

 Bewaken van de service naar de interne klant 

 Supplier management 

Veiligheid  Melden van en ingrijpen bij onveilige situaties 

Kwaliteit 

 Controle op kwaliteit van bestellingen en bijhorende documentatie 

 Nauwgezet in het opmaken van kontrakten  

 Controle op het P2P proces 

 Bewaken van de administratieve voortgang en kwaliteit 

 Controle over de leveranciersdata 

Financial Manager 

Procurement Manager 

Lead Buyer 
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Verantwoordelijkheden 
 

Resultaatsgebieden  

 
 
Resultaatindicatoren/taken 

 Aandacht voor details bij onderhandelingen 

 Managen van een uitgebreid intern en extern netwerk 

 
 
 

Competenties  

Accuratesse 
Je werkt nauwkeurig en doelgericht en efficiënt, maar je hebt tegelijkertijd veel 
aandacht voor het grote geheel en mogelijke synergiën. 

Veiligheidsbewustzijn 

Je begrijpt de risico’s en beseft het cruciale belang van veiligheid voor jezelf, 
collega’s, de installatie en omgeving en je handelt hier ook naar. Je houdt je met 
zorg en aandacht aan de regels en voorschriften inzake veiligheid, orde en 
netheid en werkt actief mee aan het verbeteren van veiligheidsbewustzijn. 

Inzet / betrokkenheid 

Je pakt zelfstandig opdrachten en taken op, je bent  betrokkenen, enthousiast en 
doelgericht. Complexere opdrachten zijn een leuke uitdaging. Je deelt op een 
efficiënte manier informatie met collega’s. 

Je bent een belangrijk aanspreekpunt van de procurement afdeling en je 
doet de dagelijkse leiding van de afdeling bij afwezigheid van de 
procurement manager 

Communicatie (ver-
baal en non-verbaal) 

Je communiceert  zeer vlot en doeltreffend met alle niveau’s in het bedrijf én met 
de leveranciers, zowel mondeling als schriftelijk.  Je bouwt een intern netwerk op 
en je zorgt voor een goede relatie met alle stakeholders. 

Initiatief 
Je kan in grote mate zelfstandig werken, je neemt zelf initiatieven om 
verbeteringen te na te streven. 

Kwaliteitsbewustzijn 
Je behaalt constante kwaliteit, detecteert problemen, stuurt bij binnen de 
toegestane normen. Je anticipeert op problemen.  

Resultaatgerichtheid 
Je stuurt jezelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met 
het oog op efficiency en effectiviteit. 

 
 
 
 

Diploma & Kennis : 

Diploma  A1 diploma  
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Diploma & Kennis : 

Kennis 

 Standaard  informaticapakketten (o.a. MS Office, mailprogramma, …) 

 Zeer goede kennis Nederlands 

 Goede kennis engels 

 Kennis van contract management 

 Kennis van P2P  

 Ervaring met  tendering 

 Ervaring met ERP  

 Bewezen ervaring  in het voeren van commerciële onderhandelingen 

 Ervaring met aankoop goederen, diensten en projekten 

 
 
 

Relaties (heeft contacten met) : 
 

Intern  

 Procurement manager 

 Financial manager 

 Project managers 

 Technical manager 

 Terminal managers 

 Managing director 

 Maintenance department 

 HR 

 Warehouse 

 Vopak NL & Vopak Global 
 

Extern 
 Leveranciers/Contractors 

 

 
 


