
 
 

Purchase Assistent 
 

Ben je gepassioneerd door aankoop binnen een 
productieomgeving?  
Kan je jezelf beschrijven als nauwgezet en to the 
point?  
Werk je graag zelfstandig en kan je goed prioriteiten 
stellen? 

Dan ben jij de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex 
de job die je zeker zal aanspreken. 

Wie zoeken we? 
• Een Bachelor of Master in een economische, logistieke of administratieve richting. 

• Analytisch en cijfermatig ingesteld. 

• Die graag punctueel en georganiseerd werkt. 

• En vlot communiceert in het Nederlands en Engels. Frans is een pluspunt, maar geen 
must. 

Hoe ziet je dag eruit: 
• Je bent de persoon die de zaakvoerder bijstaat in de volledige administratieve flow van 

ons aankoopproces.  
• Je zorgt voor een correcte en goede opvolging van de gemaakte afspraken en controleert 

de levertermijn, norm, kwaliteit, prijs en total cost. 
• Je bewaakt ons voorraadbeheer en anticipeert op mogelijke stocktekorten van 

grondstoffen en materialen en dat in samenspraak met je collega’s van Sales, Productie en 
Supply Chain.  

• Je voert orderbevestigingen in, actualiseert leveringsschema’s en prijslijsten en zorgt 
dat alle data wordt opgenomen in het ERP systeem. 

• Gaandeweg raak je vertrouwd met onze werking, de systemen, onze producten, de vereiste 
materialen, de grondstoffen, onze klanten en last but not least, de samenwerking met onze 
leveranciers en evolueer je tot de functie van aankoper. 

• Je wordt hierin begeleid door de zaakvoerder die op basis van jouw inbreng het 
aankoopbeleid met het oog op onze fantastische groei nog beter kan sturen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Waarom Rex & Profiles: 
Omdat wij een jonge moderne toekomstgericht en 
snelgroeiende ambitieuze KMO zijn gespecialiseerd in 
de productie van Sandwichpanelen. Daarbij gebruiken 
wij de modernste technologieën, hebben een volledig 
geautomatiseerde productie en een uitgebreid gamma 
aan innovatieve mogelijkheden en dat voor nationale en 
internationale klanten. De markt is er en we produceren 
schitterende producten. De toekomst is verzekerd en wij 
zijn volop aan het uitbreiden. Mensen met de nodige 
kennis en drive kunnen hierbij zeker het verschil maken. 

 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een innoverende en dynamische omgeving 

met een no-nonsens cultuur. 

• Een modern sterk geautomatiseerd productiebedrijf met een internationaal karakter.  

• Focus op ontwikkeling van talent door opleiding en ondersteuning. 

• Ruimte voor initiatief en persoonlijke inbreng. 

• Informele positieve werksfeer binnen een warm team. 

• Open communicatie en vlakke structuur. 

• Aandacht voor veiligheid en milieu. 

• Leute en voldoening in de job. 

• Mooi verloningspakket met extralegale voordelen. 

Plaats van tewerkstelling : Industriepark Doornik, zeer vlot bereikbaar, geen files 
uurregeling : 39 uur / 20 dagen verlof met 6 ADV dagen 
 

Goesting? 
Laat van je horen en stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com  
of bel mij op het nummer 0492/97.90.30 
Bezoek zeker onze webside  https://rexpanelsandprofiles.com/  
en bekijk een impressie van onze productie  
https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 
 
We zijn benieuwd naar je ambities! 
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