Aankoopverantwoordelijke koffie (v/m/x)
Voltijds contract van onbepaalde duur - 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 koffie.
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 maakt contracten voor de afname van grondstoffen (ruwe koffie),
beheerst de prijs- en leverrisico’s, legt de levercriteria vast en volgt het logistieke proces van
de aanvoerketen op.
Je zorgt voor een efficiënt stockbeheer, in samenwerking met je collega’s die bestellingen van
eindproducten inplannen bij onze verwerkers.
Dankzij een goed kostprijsbeheer bepaal je mee de prijsstrategie koffie en je bent mee
verantwoordelijk voor het risicobeheer van de koffieprijzen (koffieprijs en USD-koers)
De hoogste productkwaliteitseisen zijn essentieel en jij staat daarvoor garant, in
samenwerking met IKZ (interne kwaliteitszorg) en productmarketing.
Je bent mee verantwoordelijk voor het koffie-assortiment van Oxfam. Je volgt de nieuwste
koffietendensen op en beslist mee over productontwikkelingen. Voor nieuwe producten geef je
de marketing- & communicatiestrategie mee vorm.
Je onderhoudt bestaande handelsrelaties met trading klanten en bouwt nieuwe relaties op
Je bouwt een netwerk op in de internationale koffiewereld en volgt het (internationaal)
handelsbeleid. Je voorziet informatie over de impact daarvan op jouw handelspartners aan
diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie.
Je geeft input voor vormingen rond koffie voor vrijwilligers en externe organisaties.

Jouw profiel











Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald, bij voorkeur in een
economische/wetenschappelijke richting.
Je beschikt over minstens 5 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in een aankoopfunctie binnen
de voedingssector.
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.
Je hebt ervaring met certificeringen en audits.
Je bent positief ingesteld en werkt constructief samen met collega’s van andere diensten
(verkoop, productmarketing, kwaliteit, etc.).
Je bent bereid voor het werk te reizen naar handelspartners in Afrika, Centraal- en LatijnsAmerika (2 à 3 reizen per jaar), alsook naar conferenties in Europa.
Je bent bereid tot occasioneel weekendwerk (vormingen voor vrijwilligers, commissies).

Oxfam biedt jou:








Een voltijds contract van onbepaalde duur met startdatum op 01/09/2021.
Een maandelijks brutoloon volgens barema dat in lijn ligt met de ngo-sector: tussen € 2.555,23
en € 4.201,31 (afhankelijk van relevante anciënniteit).
Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer) en fietsvergoeding,
eindejaarspremie, ecocheques, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen,
leaseprogramma voor een breed gamma aan fietsen, extralegaal verlof en ondersteuning bij
opleidingen.
Binnen de organisatie is er een flexibele werk- en thuiswerkregeling (max. 50% thuiswerk).
Vanaf 35 jaar bijkomend verlof door arbeidsvrijstelling.
Standplaats is Gent, vlakbij het station Gent-Dampoort.

Solliciteren
Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 01/08/2021 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van
« Naam Voornaam + Aankoopverantwoordelijke koffie ».
Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Marion Meyvis via +32 (0)9 218 88 92 of Nick
Declercq (vanaf 26/07/21) +32 (0) 485 95 26 27
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 ieder mens 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: http://oxfam.be).

