
 
 

2Valorise Ham NV is op zoek naar een: 

Planner/Aankoper 
 

2Valorise Ham, een onderdeel van de Belgische, beursgenoteerde groep ‘2VALORISE’ die inzet op de 

valorisatie en herbestemming van specifieke rest- en afvalstromen in diverse nuttige toepassingen. 

Vanuit een circulaire benadering wenst 2Valorise in te spelen op een continue transformatie van 

economische activiteiten door te focussen op de maximale valorisatie van reststromen. Op vandaag 

heeft 2Valorise twee valorisatie units in exploitatie in Amel en Ham waar gezamenlijk op jaarbasis 

ca. 260.000 ton houtachtige afvalbiomassa door verbranding wordt omgezet in elektriciteit en warmte 

(WKK-installatie). In het kader van haar groeistrategie heeft 2Valorise de ambitie haar team te 

versterken met gedreven professionals die, met een positieve ingesteldheid en binnen een cultuur 

van wederzijds respect, continue verbetering en zelfontplooiing, willen meebouwen aan de 

toekomst.  

Momenteel is 2Valorise voor haar site te Ham op zoek naar een Planner/Aankoper.  

 

Jouw Functie 

Als Planner/Aankoper sta je in eerste instantie in voor de planning, opvolging en intake van 

inkomende vrachten biomassa als het onderhoud van een goede relatie met onze leveranciers en 

transporteurs. Daarnaast zal je functie verruimen naar het ‘terrein’: gaande van prospectie en 

commerciële besprekingen tot het beheer en de opvolging van eigen biomassa projecten. Je werkt 

nauw samen met het operationele team van onze site in Ham en rapporteert aan de Logistics & 

Purchasing Manager.  

Verder ben je verantwoordelijk voor:  

• De uitwerking en opvolging van het periodieke/wekelijks aankoopplan voor onze 

biomassa als onze diverse hulpstoffen en verbruiksgoederen 

• Het beheer van de aankoopportefeuille (projectbasis) voor onze site te Ham 

• De dagelijkse commerciële contacten met onze leveranciers 

• De opvolging en analyse van evoluties in de markt (prijs, volume, kwaliteit, …) 

• De behandeling van in- en uitgaande leveringen via onze weegbrug (volume, kwaliteit, 

documenten, …) 

• Het samenstellen, behandelen en opvolgen van klachtendossiers 

• Opvolging van eigen ‘werven’ – exploitatie bosontginning 

• De opvolging en goedkeuring van de facturatie betreffende de aankoop 

 

 

 



 
Jouw Profiel: 

• Je bent een jong, dynamisch, energiek en positief ingesteld persoon; 

• Je bent een enthousiaste en ondernemende teamspeler die openheid, eerlijkheid en 

wederzijds respect belangrijk vindt maar die eveneens zelfstandig, gedisciplineerd en 

flexibel zijn functie uitoefent 

• Je bent bereid je vlot te verplaatsen in functie van de contacten met leveranciers en de 

aankoop van materialen 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands én Frans, kennis van Engels en/of Duits zijn een plus 

• Je genoot een Bachelor Opleiding (bij voorkeur Bedrijfsbeheer) en kan terugblikken op 

een eerste werkervaring. Kennis, ervaring en/of affiniteit met de energie-, milieu- en/of 

afvalsector zijn zeker een plus. 

• Je hebt ervaring en commerciële feeling in contacten met leveranciers 

• Je bent analytisch en hebt een aantal economische inzichten op vlak van aankoop, 

logistiek en transport 

• Je bent op zoek naar een voltijdse job in dagdienst met mogelijkheden tot verdere 

doorgroei en ontplooiing. 

 

Ons aanbod: 

Wij bieden je: 

• een uitdagende en gevarieerde functie in een groeiende onderneming met gezonde 

ambities binnen een maatschappelijk relevante context 

• een aangename werkomgeving in een jong en dynamisch team 

• een degelijke basisverloning met bijkomende extralegale voordelen 

• een representatieve bedrijfswagen met tankkaart  

• een omgeving om je verder te ontplooien en te ontwikkelen met actieve ondersteuning 

op vlak van training en opleiding.  

 

Jouw reactie 

Interesse? Zie je deze uitdaging zitten? Solliciteer voor deze functie en stuur je CV naar 

info@2valorise.be  
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