Wij zoeken een kandidaat voor de functie:

Royal Huisman...
is gespecialiseerd in de
bouw van luxe custom built
zeil- en motorjachten voor
internationale klanten.
‘Custom built’ betekent voor
ons: uniek tot in de kleinste
details, perfect uitgevoerd
en boordevol innovatieve
oplossingen.

Ons personeel...
Het vakmanschap van onze
330 werknemers is daarvoor
van essentieel belang,
want het zijn hún creatieve
oplossingen en inzichten die
elk project tot een succes
maken. Een enthousiast
team, dat graag nieuwe
mensen verwelkomt.

STRATEGISCH INKOPER
Ben jij dé strategisch inkoper waar Royal Huisman naar op zoek is? Ga jij ervoor
zorgen dat wij de juiste leverancierspartners betrekken voor het creëren van de
ultieme superjacht ervaring? Dan gaan we graag in gesprek met jou!
Ons inkoopteam bij Royal Huisman is uniek. Je werkt samen met ruim 300 professionals die ieder vanuit hun eigen discipline dag in dag uit bezig zijn met hun passie
en het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de ultieme superjacht ervaring in de vorm van onze projecten. Dat inkoop een essentiële factor is voor het
succes van onze organisatie vinden niet alleen de inkopers, het wordt ook breed
gedragen en is verankerd in het management team.

Wat ga je doen?
Als strategisch inkoper ben je niet alleen verantwoordelijk voor de strategische
inkoop van belangrijke onderdelen van een superjacht in de ontwerp- en multidisciplinaire engineeringsfase maar ook voor de project overstijgende inkoop bij belangrijke leveranciers en subcontractors. Je levert vanuit jouw strategische rol een
belangrijke bijdrage aan het inkoopbeleid en de inkoopstrategie. Je bent samen
met 9 collega’s onderdeel van het inkoop team van Royal Huisman, maar jouw focus
ligt bij de nieuwbouw projecten en project overstijgende partnerships.
Je staat voortdurend in contact met de projecten in de initiële fase en hierbij gaat
jouw aandacht enerzijds uit naar o.a. kosten- en risicomanagement en cash positie
van de projecten en anderzijds initieer en regisseer je sourcing trajecten resulterend
in gecontracteerde leverancierspartners.
De zwaarte in de rol zit voornamelijk in de hoge mate van verantwoordelijkheid en
het meenemen van de interne organisatie en leveranciers- / onderaannemersmarkt
in de ontwikkeling die we als Royal Huisman zijn gestart op het gebied van samenwerking met ketenpartners. De projecten en contracten waar jij je mee bezig gaat
houden hebben een spend die kan oplopen tot > €20 mio.

• Je adviseert het op het gebied van strategische inkoopvoordelen, zodat het
primaire proces optimaal verloopt;
• Je selecteert en contracteert samen met projectmanagement regionale,
nationale en internationale leverancierspartners waarna je hun activiteiten
naadloos weet te integreren in het ontwikkelingsproces van een superjacht;
• Je hebt continu aandacht voor het optimaliseren van het samenwerkingsproces
in de keten, waarbij het project- en bedrijfsrendement voorop staat.

Wie zoeken wij?
• Je bent WO/HBO geschoold, bij voorkeur in de technische en/of
bedrijfskundige richting;
• Je hebt minimaal acht jaar relevante werkervaring in een ‘design en construct’
projectomgeving en je bent een expert op het gebied van inkoop;
• Door jouw effectieve en efficiënte wijze van communiceren en netwerken
creëer je draagvlak bij jouw klanten (de projectteams / de business), zodat de
implementatie van het inkoopbeleid vloeiend verloopt;
• Met jouw ondernemersgeest vind je altijd de beste oplossing en
leverancierspartner voor het behalen van de project- en bedrijfsdoelstelling en
weet je deze doelstellingen goed te balanceren;
• Aangezien onze formele voertaal Engels is bezit je vloeiende communicatieve
vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Engels.

Wat bieden wij?
Professionele en gemotiveerde medewerkers zijn de pijlers voor het realiseren van
de bedrijfsdoelstellingen. Wij bieden medewerkers een interessante internationale
omgeving met volop ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast bieden wij goede
marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en wordt gestreefd
naar een vaste aanstelling voor lange termijn.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arend
Straatsma, HR Manager (e-mail: a.straatsma@royalhuisman.com | tel 0527 243131).

Welke werkzaamheden kun je verwachten in de rol?
• Je bent – samen met jouw leidinggevende - verantwoordelijk voor het opstellen
van de inkoopstrategie voor nieuwbouw projecten, daarnaast lever je actief een
bijdrage aan project overstijgende inkoop en het ontwikkelen van specifieke
categorieën;

www.royalhuisman.com

Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte motivatie
naar vacatures@royalhuisman.com.

