
 
 

Aankoopverantwoordelijke (v/m/x) 
Koffie, sesam en Palestijnse producten 

 

Contract bepaalde duur (100%) - 5 maanden - Gent 
 
Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen 

armoede en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij 
kwetsbare gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich 
in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en 
campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een 
netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame 
handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale economie in België. 
 
Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor het 
departement Aankoop is Oxfam op zoek naar een Aankoopverantwoordelijke. 

Waar kom je terecht? 

 

Als aankoopverantwoordelijke zorg je voor een continue en effectieve aanvoerketen van 
jouw producten, in functie van onze missie en strategische doelen. Je rapporteert aan het 
hoofd aankoop en werkt nauw samen met je collega’s in een team van 9 personen. 

 

Je verantwoordelijkheden: 
 

Deze brede en boeiende functie biedt de volgende hoofdtaken: 

 

 Je werkt samen met vaste handelspartners en verwerkers van Oxfam Fair Trade 

volgens onze missie en doelen. Je plaatst orders voor grondstoffen en afgewerkte 
producten, beheerst de prijs- en leverrisico’s en het logistieke proces van de 
aanvoerketen, je legt de levercriteria vast, verzorgt de administratieve en financiële 
opvolging, etc. 

 Je zorgt voor een efficiënt stockbeheer (en bewaart het juiste evenwicht tussen 
overstocks en stockbreuken), in samenwerking met je collega’s die bestellingen van 
eindproducten inplannen bij onze verwerkers (productiemanagers Noord). 

 De hoogste productkwaliteitseisen zijn essentieel en jij staat daarvoor garant, in 

samenwerking met IKZ (interne kwaliteitszorg) en productmarketing. 

 Je volgt het (internationaal) handelsbeleid in het algemeen en de impact daarvan op 

jouw handelspartners in het bijzonder en je voorziet informatie hieromtrent voor diverse 
stakeholders binnen en buiten de organisatie. 

 Tenslotte onderhoud je bestaande handelsrelaties met trading klanten. 

  



 
Jouw profiel: 

 

 Je hebt een bachelor of master diploma behaald, bij voorkeur in een 
economische/wetenschappelijke richting. 

 Je beschikt over een relevante ervaring in een aankoopfunctie in de voedingssector en 
hebt daardoor inzichten opgedaan in productiegerichte en logistieke processen (beheer 
kostprijzen, voorraadbeheer, transport, etc.).  

 Je hebt ervaring in samenwerking met handelspartners en communicatie met het Zuiden. 
Je spreekt vlot Spaans, Engels en Frans.  

 Ervaring met een ERP-systeem vormt een pluspunt. 

 Je werkt efficiënt, zelfstandig en nauwkeurig. 

 Je hebt een sterke affiniteit met Fair Trade in het algemeen en onze missie in het 
bijzonder en wilt dit graag integreren in je job. 

 Je bent positief ingesteld en werkt constructief samen met collega’s van andere diensten 
(verkoop, productmarketing, kwaliteit, etc.). 

 Je kan aarden in een complexe (maar boeiende!) organisatie waarin je met vele 
stakeholders gaat samenwerken. 

Oxfam biedt jou: 

 

 Tijdelijk, voltijds contract voor 5 maanden. Start ten laatste op 01/12/2020 (in het kader 
van opleiding met personen die tijdelijk vervangen worden) en einde contract ten laatste 
op 30 april 2021. 

 Brutoverloning volgens barema (categorie 4) tussen € 2.531,18 en € 4.161,77 afhankelijk 
van relevante anciënniteit. 

 Forfaitaire onkostenvergoeding. 

 Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling.  

 Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en 
fietsvergoeding), fruit op het werk en hospitalisatieverzekering.  

 2,5 extra verlofdagen bovenop het wettelijke verlof. 

 Vanaf 45 jaar bijkomend verlof door arbeidsvrijstelling. 

 Standplaats is Gent, vlakbij het station Gent-Dampoort. 

Solliciteren 
 

Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitatie@oww.be vóór 15 oktober 2020 met vermelding 

van ‘Vacature Aankoopverantwoordelijke’. 

Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Nick Declercq, hoofd Aankoopdienst via 

09/218.88.96 of via e-mail nick.declercq@oft.be 

 



 
 

 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je 
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

We engageren ons om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en hun welzijn te 

bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement 

en onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info: https://www.oxfam.be). 

 

https://www.oxfam.be/

