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Waregem 

 
OVER ONS 

Pollet Pool Group is een dynamisch bedrijf in 
volle groei. Dichtbij de zwembadbouwer staan, 
als onafhankelijke partij de beste producten 
aanbieden en vol inzetten op service? Dat zijn 
de krijtlijnen waarbinnen Pollet Pool Group 
werkt. Met 8 distributiefirma’s en 2 eigen 
fabrikanten zijn we actief op de Europese 
zwembadmarkt. Vanuit het hoofdkantoor in 
Waregem worden klanten in België, Nederland 
en Duitsland ondersteund. 

Pollet Pool Group maakt op haar beurt deel uit 
van de Pollet Group, die actief is binnen 3 
segmenten: de sector van de 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Medical Group bestaat uit in totaal 5 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500 
medewerkers verspreid over 14 landen. 

 

WAT WORDEN JOUW 
VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

Als planner/buyer sta je in voor de volledige inkoopflow voor 
diverse producten en verpakkingsmaterialen binnen de Pollet 
Pool Group. Je streeft naar een optimaal voorraadbeheer. 
Verder sta je ook in voor een constante optimalisatie en 
vereenvoudiging van de aankoopgerelateerde 
bedrijfsprocessen. 

- Je bent het interne aanspreekpunt mbt aankoop van 
de door jouw toegewezen materialen. In 
samenspraak met o.m. supply chain en sales slaag je 
erin om op een kostenefficiënte manier het gepaste 
bestelvolume en de juiste veiligheidsvoorraad van 
ons gamma te bepalen. 

- Je bewaakt de voorraadniveaus en beperkt die waar 
mogelijk. In functie van beschikbaarheid, prijs en 
levertermijnen, plaats je nieuwe bestellingen. Je gaat 
hierbij op een vlotte en geraffineerde manier tewerk, 
en weet de leveranciers te overtuigen om de Pollet 
Pool Group optimaal te ondersteunen. 

- Je zorgt voor een correcte administratie van het 
volledige aankoopgebeuren. Je bent verantwoordelijk 
voor de materiaalplanning, het bijwerken van ERP, 
het bewerken van de routinedocumenten en de 
volledige verdere opvolging. 

- Je ondersteunt bij klachten op gebied van kwaliteit en 
levering en werkt verbetervoorstellen uit. 

- Je zorgt voor een duidelijke rapportering naar het 
management toe en implementeert systeem- en 
procesverbeteringen om de efficiëntie van de 
aankoopprocessen te optimaliseren. 

- Je rapporteert aan de Supply Chain Manager. 
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HQ WAREGEM 

Textielstraat 13 
8790 WAREGEM 
www.polletpoolgroup.com 

WAT BIEDEN WE JOU AAN? 
 

 We bieden jou een afwisselende en 
uitdagende job aan in een 
snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen 
worden gestimuleerd. Je krijgt de kans 
om jouw potentieel voluit te benutten 
met ruimte voor ambitie en 
doorgroeimogelijkheden. 

 Een voltijdse tewerkstelling met vast 
contract. Je werkt in een 40-uren week. 
Hierdoor heb je 12 extra verlofdagen 
per jaar. 

 Een aantrekkelijk salarispakket conform 
jouw ervaring. 

 Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km 
van de afrit E17/Deerlijk en 3km van de 
afrit E17/Waregem. 

 Je vervoegt een warm internationaal 
bedrijf met oog voor zijn medewerkers 
en zijn klanten en een fijn professioneel 
team waar je op kan bouwen. 

 

WIE ZOEKEN WE? 

 Je beschikt minimum over een bachelordiploma in 
een relevante richting en je hebt al minimum een  
3-tal jaar werkervaring achter de rug, bij voorkeur in 
aankoop of in een planningsfunctie. 

 Vanzelfsprekend heb je sterke 
onderhandelingsvaardigheden, heb je oog voor detail 
en sterke organisatorische en planning skills. 

 Je denkt strategisch en analytisch en weet dit ook te 
vertalen naar haalbare praktijkacties. 

 Je bent een efficiënte problemsolver die proactief 
handelt en plant op lange termijn. In drukke 
momenten behoud je het overzicht en weet je te 
prioritiseren. 

 Je communiceert overtuigend met interne en externe 
gesprekspartners waarmee je langetermijn-
samenwerkingen uitbouwt.  

 Kennis van een ERP of aankoop-gerelateerde IT-
systemen is een pluspunt. Je bent een expert in Excel. 

 Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. 
Extra talen zijn een plus. Je bent bereid om 
sporadisch te reizen (10%). 

B

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
marie.vandewalle@polletgroup.com 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletpoolgroup.com 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
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