
Functie:
• Je verricht standaard aankopen van zowel producten als grondstoffen bij onze diverse leveranciers uit  

voornamelijk Nederland en Duitsland.
• Dit vereist een nauwkeurige verwerking van aankooporders, orderbevestigingen, prijslijsten, klassement …  

Je neemt ook een administratief-ondersteunende rol op binnen het team.
• Je zorgt voor een vlotte communicatie met de leveranciers en je houdt de leveranciersdatabase up-to-date.
• Je controleert de aankoopfacturen en transportkosten ter voorbereiding van de facturatie.
• Je verwerkt vragen van de interne collega’s en je beheert de aankoopmailboxen.
 
Profiel:

• Je genoot een opleiding in een administratieve richting.
• Je bent vertrouwd met de courante pc-toepassingen. Kennis van het Duits is een voordeel maar geen must. 
• Voor deze functie zijn communicatieve en administratieve vaardigheden cruciaal.
• Dankzij jouw service- en resultaatgerichte houding, gecombineerd met stiptheid en structuur, ben je in staat  

om langetermijnrelaties uit te bouwen.
• Door je mature en evenwichtige persoonlijkheid ben je een gewaardeerde gesprekspartner, zowel voor collega’s 

als voor klanten en leveranciers. 

Aanbod:

• Een gevarieerde job binnen een vooruitstrevende onderneming met visie en een solide financiële verankering.
• Een op maat aangepaste interne opleiding en begeleiding.
• De dynamiek en professionaliteit van een kmo.
• Een marktconform salaris.

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in de sector van de 

bouwchemische specialiteiten. Demula verdeelt en produceert hulpstoffen voor 

beton en mortel, krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten.

Via een bewuste benadering van de markt en een continu streven naar 

professionalisering heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd. 

De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 

ondersteuning en een internationaal uitgebouwde verankering. Om de 

doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie 

versterken met een:

FULLTIME ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE AANKOOP
Met zin voor vlotte communicatie en teamspirit 
(Ref. 2022/2094)


