
Bij J. Cortès Cigars kunnen we hiervan meespreken. 
Sterker nog, ons West-Vlaams familiebedrijf combineert de twee. Al 90 jaar staat liefde voor de sigaar hier 
centraal. Met een jaarproductie van meer dan 500 miljoen sigaren en commerciële activiteiten in meer dan 
80 landen is J. Cortès Cigars dé autoriteit op gebied van de Belgische sigarenexport en een wereldspeler in de 
sector. Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een Cortèsien als:

HOOFD AANKOPER (M/V)  
Binnen de aankoop voor de afdeling non-tobacco products

Jouw uitdaging
• Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de aankoopdoelstellingen voor de afdeling non-tobacco 

products.
• Je analyseert de interne aankoopprocessen en optimaliseert deze, rekening houdend met de  

marktdynamiek. Je streeft naar het opzetten van uniforme aankoopprocessen.
• Je staat in voor de voorbereiding van de onderhandelingen met leveranciers en voert deze uit, met het oog 

op het bereiken van betere voorwaarden en leverperformance.
• Je beheert de relaties met de bestaande leveranciers, bent tegelijk actief op zoek naar nieuwe  

mogelijkheden op de leveranciersmarkten en weet erop in te spelen.
• Je staat mee in voor het optimaliseren en het bewaken van de fysieke inkomende goederenstroom en de 

administratieve stroom.
• Je draagt bij aan de optimalisatie van de leveranciersadministratie en de input van de ordergegevens in ERP.
• Je draagt bij tot de efficiënte werking binnen de supply chain keten van leverancier tot interne klanten.
• Je rapporteert aan de Group Operations Director.

Jouw profiel
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
• Je beschikt over een master diploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je bent een sterke onderhandelaar en communicatief vaardig.
• Je bent organisatorisch uitstekend, kan prioriteiten bepalen en de deadlines halen.
• Je bent een proactieve ‘intrapreneur’ met de nodige motivatie, inzet en doorzettingsvermogen om  

resultaten te bereiken.
• Je bent een teamplayer en weet je collega’s te enthousiasmeren.
• Kennis van supply chain management is een plus.
• Je spreekt en schrijft vlot N/F/E.
• Ervaring met een ERP pakket is een plus.

Ons aanbod
• Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving binnen het dynamisch team van Cortéziens.
• De kans om jezelf te ontwikkelen binnen een internationaal kader.
• On-the-job training
• Een marktconform salaris met extralegale voordelen.
• “work hard, play hard” cultuur

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar anne-aymone.bourgois@jcortes.com.

“There are two things someone never forgets: his first l ove and his first cigar”
(John Bain).  
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