ICT inkoper bij Transavia

Goedemensen zoekt voor onze relatie Transavia een nieuwe ICT inkoper
Samen met jouw collega’s zorg je voor heldere contracten tegen optimale voorwaarden en
goede prestaties van leveranciers die Transavia helpen om haar business- en
organisatiedoelstellingen te behalen. Je werkt in een dynamische organisatie en bent een
gewilde sparringpartner voor zowel de business als de directie. Je houdt je bezig met de
tactische en strategische ICT inkoop dat zich uitstrekt over alle businessunits binnen
Transavia Nederland én Frankrijk. Daarnaast kom je ook nog eens in een ontzettend leuk
inkoopteam terecht! Het inkoopteam bestaat uit 4 senior inkopers, 1 junior inkoper en een
inkoop assistent. We zoeken geregeld de samenwerking met Transavia Frankrijk en
AIRFRANCE/KLM om waar mogelijk onze krachten te bundelen. Je rapporteert in deze
functie aan Lead Inkoop, Facilities & Support. Hou je van een ondernemende en eigentijdse
omgeving dan is Transavia the place to be.
Hoe maak jij het verschil?
IT speelt binnen Transavia een sleutelrol, het raakt alle afdelingen. Zo ga je onder andere
aan de slag met apps voor medewerkers, HR tooling, software voor in de cockpit, tools om
het netwerk te plannen, kortom een zeer divers pakket. Jij weet, in een ambitieuze,
uitdagende en gemotiveerde omgeving je hoofd koel te houden. Je hebt voldoende ervaring
om op eigen kracht met de inkoopcategorie IT aan de slag te gaan, de juiste informatie te
verzamelen en vorm te geven aan de verschillende werkzaamheden. Je bent de
sparringpartner van de CIO. Een kritische blik wordt gewaardeerd en je schroomt dan ook
niet om af en toe eens flink aan de teugels te trekken of een paar stappen terug te doen in
het project om zo voor iedereen tot een beter (en sneller) resultaat te komen. Je doet dit
door betrokken collega’s te adviseren, motiveren en enthousiasmeren, maar ze ook te
ondersteunen in het creëren van overzicht, structureren en ze op weg te helpen wanneer dit
nodig is. Ten aanzien van inkoop binnen Transavia breng je kennis mee om de afdeling als
geheel verder te professionaliseren, samen met de rest van het team. Professionaliseren
doen we ten aanzien van beleid en standaardisatie zonder dat we inleveren op onze
flexibiliteit.
Wat breng jij?
Voor deze vacature van ICT Inkoper bij Transavia heb je veel in huis. Je bent pragmatisch,
resultaatgericht, een verbinder, kan snel schakelen tussen werkzaamheden en communiceert
makkelijk op verschillende niveaus , kortom je bent een echte aanpakker! Verder beschik jij
over:
• Minimaal hbo werk- en denkniveau;
• Relevante inkoopopleidingen (Nevi of Inkoopacademie);
• Minimaal 5 jaar ervaring als inkoper binnen commerciële organisatie;
• Aantoonbare kennis van IT en de IT leveranciersmarkt;
• Flexibiliteit en ben je in staat prioriteiten te stellen;
• Overtuigingskracht; Stressbestendigheid en accuratesse;
• Je beheerst zowel het Nederlands als Engels;
• Creativiteit en denk je in oplossingen en mogelijkheden;
• Naast dat alles deel jij graag jouw kennis en mening met je teamleden….

Wat mag je van Transavia verwachten?
Verantwoordelijkheid om je functie naar eigen inzicht vorm te geven; Veel ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling; Vriendelijke en bevlogen collega’s; Een toffe werklocatie op
Schiphol-Oost; Hybride werken (deels thuis, deels kantoor); Wij werken hard maar er wordt
ook hard gelachen; Last but not least, ben je reislustig? Dan is onze IPB-regeling (tegen
mooie tarieven vliegen indien plaats beschikbaar) zeker de moeite waard. Deze functie wordt
gewaardeerd in functiegroep 10. Dit houdt in dat we op basis van kennis en ervaring jou een
aanbieding doen tussen de € 3202 en € 5311euro bruto per maand.
Over Transavia
Het motto van Transavia is: ‘We make low cost feel good.’ We zetten daarbij graag een stap
extra voor de passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door
bevlogen medewerkers met een groen hart! Elke dag werken we met elkaar samen om een
gemeenschappelijk doel te behalen: een memorabele klantbeleving. Als zelfstandige airline
binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen Transavia al 55 jaar lijndiensten en
chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Bij Transavia
werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin
attendants en 370 kantoormedewerkers. Transavia is een dynamische organisatie (never a
dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij
graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor
elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een
omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in
contact.
Dit is je kans om als ICT inkoper de vloot bij Transavia te komen versterken.
Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Robert-Jan Göbel, Business Manager inkoop
& supply chain management via 06 52 63 48 11 of per mail via rj.gobel@goedemensen.nu
Benieuwd naar onze selectieprocedure? Via deze link leggen we het aan je uit.

