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VACATURE
ADMINISTRATIEF  BEDIENDE AANKOOP

Copagro, met hoofdzetel te Temse, is meer dan ooit de Benelux-marktleider in de distributie van 
non-paint, paint en deco aan de vakman.  Het is onze ambitie om de schilders en de decorateurs 
het juiste product aan te bieden tegen de scherpste prijs én met de beste service, ook op vlak van 
logistiek.  Professionele productinformatie, aanzienlijke voorraden en snelle leveringstermijnen 
zijn de pijlers van de service bij Copagro. Vanuit het centrale warehouse in Temse (permanente 
stock van meer dan 6.000 producten) worden dagelijks zo’n 157 verkooppunten beleverd.  
Copagro is een financieel gezond en sterk groeiend bedrijf en blijft investeren naar de toekomst 
toe. Zo werd er recent flink geïnvesteerd in digitale technologie, ERP & WMS pakketten en een 
webshop. Om onze verdere groei te ondersteunen, hebben wij een openstaande vacature voor een 
administratief bediende aankoop.

Jouw verantwoordelijkheden 

Als administratief bediende op de aankoop, sta je in voor:  

• Creaties van niet-bestaande artikelen die besteld worden door de leden
• De juistheid van aankoop- en verkoopprijzen in Navision
• De dagelijkse bestellingen van non-stock artikelen, stock-artikelen en voorraadbeheer
• De voorbereiding van prijslijsten 
• Dagelijkse verwerking van bevestigde levertermijnen door leverancier
• Je fungeert als 1ste aanspreekpunt voor de klanten, leveranciers en onze interne diensten,  
 zoals customer service, logistiek en sales & marketing

Jouw profiel

• Je bent in het bezit van een Bachelor of kan een gelijkwaardige ervaring voorleggen
• Indien je enige ervaring hebt als administratief bediende in aankoop is dat een plus
• Je bent klantgericht, communicatief, commercieel en denkt oplossingsgericht
• Je werkt zeer nauwkeurig, gestructureerd en bent administratief zeer sterk
• Je hebt een goede kennis van MS Office
• Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans en Engels

Ons aanbod

Bij Copagro mag je rekenen op een boeiende functie waar respect, collegialiteit en samenwerken 
centraal staan. Je mag rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale 
voordelen.

Kiezen voor Copagro is kiezen voor innovatie, groei en lange termijnvisie. Je komt terecht in een 
bedrijf met grote werkzekerheid en dit binnen een file-arme omgeving. Bovendien krijg je heel wat 
begeleiding on-the-job en worden de nodige opleidingen georganiseerd.

Interesse? Stuur jouw kandidatuur naar Thérèse De Blieck - HR Manager
therese.deblieck@copagro.be


