A Joy To Ride, A Joy To Fly

Vacature Strategic Buyer
Introductie
PAL-V staat voor Personal Air en Land Vehicle. Dit is een tweepersoons voertuig dat
geschikt is om met 180 km/uur over de weg te rijden en met 180 km/uur te vliegen.
Voor dit baanbekende mobiliteitsconcept is wereldwijd zeer veel interesse. PAL-V
geniet daarom ook van veel publiciteit van tijdschriften, webmagazines en programma’s
zoals TopGear. Over het product, het team en de toepassingen vindt u meer informatie
op www.PAL-V.com .
PAL-V (Raamsdonksveer) is in 2008 gestart met de ontwikkeling van dit voertuig. Begin
2012 is met het succesvolle prototype aangetoond dat het concept werkt en te bouwen
is binnen bestaande regelgeving. Het team is daarna direct verder gegaan met de
ontwikkeling van het productiemodel: de PAL-V Liberty.
Begin 2017 is de verkoop gestart. Sindsdien zijn er tientallen toestellen door klanten
gereserveerd. De ontwikkeling is nu zover gevorderd dat het eerste productiemodel
gereed is en zijn wereldpremière dit jaar op de autosalon in Geneve heeft.
De ontwikkeling van het voertuig is nu beland in de afrondende certificeringsfase.
Parallel daaraan kan nu gestart worden met de voorbereidingen van de serie fabricage.
Er is een initiële inrichting van de inkoopactiviteiten. Om de inkoopfunctie verder uit te
bouwen zijn we op zoek naar een ervaren Strategic Buyer.
Deze functie heeft tot doel de inkoop context te scheppen voor serie fabricage:
 contracten met toeleveranciers van de belangrijkste onderdelen af te sluiten;
 inkoop processen verder in te richten en operationeel te maken;
 het coachen van een Operational Buyer en administratieve ondersteuner.

PAL-V International B.V.
Baileybrugweg 13F, 4941 TB, Raamsdonksveer,
The Netherlands
www: pal-v.com | email: geninfo@pal-v.com | KvK: 66568625

Deze functie zal eerst aandacht hebben voor verdere selectie van leveranciers en het
afsluiten van contracten met deze leveranciers voor de serie fabricage. Tegelijkertijd zal
aandacht gegeven moeten worden op verdere inrichting van de inkoopprocessen en
deze operationeel krijgen. Daarna komt het aansturen en begeleiden van de supply
chain bij opstart van de serieproductie aan bod.
Functie-inhoud
 Overleg voeren met engineers over specificaties van in te kopen componenten;
 Zoeken naar en vergelijken van mogelijke leveranciers van technische componenten
van de PAL-V Liberty;
 Brengt relevante externe technische en/of markt kennis naar het ontwikkel en productie
team;
 Ontwikkelt relevante netwerken met leveranciers en ontwikkelpartners;
 Inrichten van inkoopprocessen;
 Onderhandelingen voeren over prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden;
 Opstellen contracten met leveranciers, afstemmen voorwaarden;
 Communiceren met binnen- en buitenlandse leveranciers.
Functie-eisen
 HBO/TU achtergrond;
 Affiniteit met voertuig/vliegtuigbouw en grote interesse in voertuig/vliegtuigtechniek;
 Meerjarige ervaring met strategische inkoop, supply chain processen en kwaliteitssystemen in de automotive of luchtvaart;
 Kennis van en ervaring met het opzetten vanuit een greenfield situatie van inkoopprocessen en van nature gericht op het continu verbeteren daarvan;
 Ervaring met het managen van leveranciers tijdens het opstarten van serie fabricage;
 Goed commercieel inzicht, een commerciële instelling, een scherp onderhandelaar;
 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid van Engels en/of Spaans zijn een pre;
 Persoonlijkheidseigenschappen: pro-actief, communicatief, hands-on, open minded,
zelfstandig maar ook een competente teamplayer, verantwoordelijk, planmatig en gedisciplineerd.
Wat bieden wij:
 Een gezond en groeiend bedrijf met een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor
initiatief;
 Samenwerking met een hecht, technisch hoogstaand team dat vastbesloten is geschiedenis te schrijven;
 Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving op een professionele manier, met open
communicatie, snelle beslisstructuren en stabiele einddoelen;
 Marktconforme beloning;
 Brede uitdagingen die horen bij de ontwikkeling van een zeer innovatief product.
Reacties:
Voor meer informatie kunt u bellen met Monique Verduijn +31 (0) 88 256 2204.
Schriftelijke reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com
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