
Jouw uitdaging:

Als verantwoordelijke aankoop/planning optimaliseer je de servicegraad naar onze klanten 
door een vlotte goederenstroom te waarborgen, zowel voor binnenkomende als uitgaande 
goederen. 

Hiervoor onderhoud je nauw het contact met onze leveranciers. Jij bent de onmisbare 
schakel in de planning tussen aankoop, productie en verkoop.  Je vindt het een uitdaging 
om, samen met de operations manager, ons aankoopbeleid vorm te geven. Als er prijs- of 
assortimentswijzigingen zijn, communiceer je deze door naar de andere afdelingen en verzorg 
je de prijszetting in het softwaresysteem. Onder jouw supervisie kennen we een vlotte 
aankoopadministratie.

En als dit alles nog niet uitdagend genoeg is, kan je je nog uitleven op de uitwerking van een 
adequaat kwaliteit-opvolg-systeem 

Dox staat voor meer dan 175 jaar ervaring in kwaliteit op de schoolmeubelmarkt. Al 5 generaties 
is Dox onderwijsvernieuwer en bemeubelen we scholen en projecten met onze hedendaagse 
kwaliteitsproducten. 
Hierbij zijn we vooral sterk in duurzame en circulaire totaalconcepten. 

Neem  zeker ook een kijkje op dox.be 

Verantwoordelijke
aankoop en planning

Om verder te kunnen bouwen aan deze duurzame schoolvernieuwing 
zijn we op zoek naar een toffe:

https://www.dox.be/
http://www.dox.be


Jouw profiel:

Het is al duidelijk dat je zeer sterk bent in planning en organisatie. Daarnaast werk je graag 
zelfstandig, werk je graag mee aan verbeteringen en staat het team centraal voor jou.  

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een aankoop/planning omgeving. Je spreekt vloeiend 
Nederlands en Engels. Je bent It minded. Werken in de boeiende omgeving van een KMO 
spreekt je aan. Je houdt dus van afwisseling en je hebt een hands-on mentaliteit.

Wat is een ‘Doxke’ volgens ons team:  open-minded, no-nonsense communicatie, constructief, 
positief, hulpvaardig, gevoel voor humor en een teamspeler met een gezonde ‘hoek af’ … maar 
vooral iemand met heel veel ‘goesting’ om er samen tegen aan te gaan!

Ons aanbod:

Je zult deel uitmaken van een begripvol, warm team in een groeiend, stabiel familiebedrijf waar 
inzet geapprecieerd wordt.  Dox is een dynamische KMO met een zeer hechte werksfeer, veel 
collegialiteit en zeer korte communicatielijnen.  We verhuisden 8 jaar geleden naar de nieuwe 
bedrijfssite en  bieden je dan ook een zeer moderne, groene en aangename werkplek aan. 

In ruil voor al jouw talenten bieden we je dan ook graag een vast contract van onbepaalde duur 
aan met marktconform salaris. Ben jij het nieuwe Doxke dat wij zoeken, twijfel dan niet en stuur 
vandaag nog je CV en motivatiebrief naar wim@dox.be.  

We zijn écht nieuwsgierig naar jouw skills! 

mailto:wim@dox.be

