Eska zoekt een
Hoofd Technische inkoop
Onze organisatie
Eska is wereldmarktleider in de markt voor massief karton. Sinds 1 juli
2021 maakt Eska deel uit van RDM Group. RDM Group is de grootste
producent van gerecycled karton en de grootste producent in Italië, Frankrijk en het Iberisch
schiereiland. Binnen RDM Group vormen de twee Eska-fabrieken samen met RDM-Ovaro het
zogenaamde Solid Board-cluster. Eska is van oudsher een traditioneel productiebedrijf, maar
ontwikkelt zich snel, met de focus steeds meer op luxe verpakkingen. Ruim 275.000 ton karton
wordt in de fabrieken in Hoogezand en Sappemeer gemaakt van oudpapier. Daarnaast zijn er
verkoopkantoren en distributiecentra in Virginia (VS), Milaan en Barcelona. Het karton wordt
geëxporteerd naar meer dan 80 landen en onder andere gebruikt voor boeken met een harde
kaft (zoals de Harry Potter-boeken), puzzels, bordspellen en luxe verpakkingen (waaronder
Gucci en Dalmore).
Eska richt zich op operational excellence en het vernieuwen van processen, in het streven naar
perfectie. De ambitie is om continu te verbeteren en te innoveren om klanten te blijven
bedienen en verrassen. Uiteraard speelt de Sourcing- en Procurement-functie hierin een
belangrijke rol. Om deze behoeften vorm en inhoud te geven, ligt er een spannende uitdaging in
het verschiet voor de eerder genoemde functie.
Duurzaamheid en uitdaging
Eska hecht veel waarde aan duurzaamheid. Naast het gerecyclede papier, dat wordt gebruikt als
grondstof voor massief karton, verwerkt Eska de verontreinigingen gesorteerd uit het oudpapier
('afval') tot stoom. Dit wordt gebruikt in het productieproces voor het drogen en persen van het
papier en karton. Hierdoor hoeven de 'rejects' niet verwijderd te worden, waardoor er minder
fossiele brandstof wordt gebruikt. Binnen Eska willen we de kennis en het gebruik van
duurzame processen naar een nog hoger niveau tillen. De Sourcing- en Procurement-functie
speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de gehele supply chain: denk aan het
optimaliseren van supply, risico's en zakelijke relaties binnen een B-Corp gecertificeerd Bedrijf.

Wat ga je doen?
•

Je bent verantwoordelijk voor algemene en technische inkoop, de magazijnen met
technische artikelen bij onze beide fabrieken, het innemen van hulpstoffen en het
aansturen van externe facilitaire diensten waaronder schoonmaak.

•

Inkopen en contracteren van algemene en technische materialen en diensten zowel
regulier als in projectverband (investeringen) op basis van (technische) specificaties van
de aanvrager. Daarbij onderhandel je over de levering, levertijd en leveringscondities.
Naast het beheer en de uitgifte van voorraden technische materialen en de uitgifte van
persoonlijke beschermingsmiddelen door jouw afdeling ben je verantwoordelijk voor
het bestellen en innemen van inkomende goederen en materialen.

•

•

•

•
•

•

Controle op orders en orderbevestigingen, reclameren bij afwijkingen (met name
levertijden) valt eveneens onder jouw verantwoordelijkheid, maar ook het afwikkelen
van boeteclausules en schadeclaims.
Een belangrijk onderdeel van je werk is ook het mede bewaken van de
leveranciersprestaties in het algemeen (inclusief kwaliteitscontrole, audits op ISO,
contractafspraken en product) en het bespreken van verbeteringen met leveranciers.
Je werkt nauw samen met en geeft (inkoop) technische ondersteuning aan
afdelingsmanagers, projectleiders en werkvoorbereiders.
Tot slot lever je een bijdrage aan het verbeteren van interne (P2P) en externe
inkoopprocessen en je levert een bijdrage aan de sourcingprocessen op groepsniveau
binnen het moederbedrijf RDM.
Je geeft leiding aan de afdeling inkoop en technische magazijnen met 5 medewerkers
en rapporteert aan de Manager Procurement & Commodity Sourcing.

Jouw opleiding, kennis en vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•

•

HBO werk- en denkniveau werktuigbouw, proces- of installatietechniek
Ruime aantoonbare ervaring in genoemde functie binnen een technische organisatie
Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
In het bezit van Nevi-1. Nevi-2 is een pré
Proactief, stressbestendig en oplossingsgericht
Affiniteit met techniek en inkoop en contractmanagement
Je beschikt over een flinke dosis initiatief en passie, bent accuraat, hebt goede
communicatieve vaardigheden en je bent in staat de verbinding te maken met
productie techniek en logistiek
Je hebt enige juridische kennis en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden

Wat bieden wij?
Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en
ontwikkeling. Het betreft een fulltime dienstverband.

Vragen of belangstelling?
Voor vragen kun je contact opnemen met de heer S. Misker, Manager Procurement &
Commodity Sourcing. Wanneer je geïnteresseerd bent, stuur dan voor 15 november 2022 je CV
en motivatie aan mevrouw F. Slomp, Manager HR, f.slomp@rdmgroup.com
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

2/2

