Directeur Inkoop
85% projectgebonden – 7 bedrijven – vergroten synergie
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Samenvatting

Directeur Inkoop – Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Onze opdrachtgever de Koninklijke De Vries Groep (DVG) bouwt grote jachten voor de top van de
markt. De Groep bestaat uit een zevental verschillende bedrijven, te weten de werven in Aalsmeer
en Makkum en een vijftal toeleverende bedrijven.
De bedrijven binnen DVG werken zeer zelfstandig, waardoor er op het gebied van inkoop onbenut
potentieel ligt. De directie van DVG heeft daarom besloten de organisatie uit te breiden met een
Directeur Inkoop.
U wordt in deze functie verantwoordelijk voor een goed werkende DVG-inkoopfunctie die
groepsbreed en ketenbreed effectief en efficiënt gaat opereren. Dit doet u voor alle
inkoopcategorieën: projectgeneriek, projectspecifiek én indirect. U werkt nauw samen met de
directeuren van de DVG-bedrijven om synergievoordelen te realiseren. Het resultaat dat u kunt
bereiken zal in hoge mate afhangen van uw opstelling. U heeft in deze functie geen hiërarchische
verantwoordelijkheid over de inkoopteams bij de bedrijven.
U bent een ervaren Inkoopmanager op internationaal niveau binnen de maakindustrie, in een
branche met vergelijkbare complexiteit. Ervaring binnen de scheepsbouw of jachtenbouw is een pre.
Het is zeer wenselijk dat u al eerder sturing hebt gegeven aan (of direct betrokken bent geweest bij)
een centralisatie van de inkoopfunctie binnen een onderneming. U bent een stevige onderhandelaar,
maar ook in staat om met de leveranciers een sterke samenwerking op te bouwen.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Onze opdrachtgever de Koninklijke De Vries Groep (DVG) is in 1906 aan de Ringvaart in Aalsmeer
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opgericht door Henk en Johan de Vries. De Werf “De Vlijt” waar het begon met één helling en een
kleine loods ligt in het centrum van Aalsmeer. Koninklijke De Vries Scheepsbouw bestaat nog steeds
op dezelfde plaats en vormt het kloppend hart van een groep van 7 bedrijven in de De Vries Groep.
Naast de werf in Aalsmeer maken ook De Vries Scheepsbouw in Makkum, Scheepswerf Slob,
Akerboom Yacht Equipment, De Klerk Binnenbouw, STI Engineering en De Vlijt (flexpersoneel) deel
uit van DVG.
De Vries maakt onderdeel uit van Feadship. Feadship is de wereldwijd vermaarde brand van custombuilt superjachten gebouwd door Koninklijke De Vries en Royal Van Lent. Naast deze bedrijven is
ook De Voogt Naval Architects onderdeel van Feadship, dat fungeert als het kenniscentrum en het
design, de basic engineering en de research & development voor de beide scheepsbouwers verzorgt.
In Aalsmeer werken ca. 400 eigen medewerkers in drie scheepsbouwhallen, werkplaatsen en
kantoren aan de bouw van perfecte zeegaande motorjachten. In Makkum werken ca. 280 mensen
aan de afbouw van de luxe jachten met een lengte tot 120 meter.
Het bouwen van grote jachten voor individuele opdrachtgevers vereist creativiteit en flexibiliteit en
doet een beroep op bijzonder vakmanschap om de meest uiteenlopende wensen van klanten te
realiseren. Bij DVG vormen de werfafdelingen Werktuigbouw, Elektra, Interieur, Exterieur en
Schilderen, alsmede een solide samenwerking met zusterbedrijven en onderaannemers, de basis
voor een kwaliteitsniveau van constructie, techniek en afwerking dat wereldwijd herkend en
bewonderd wordt.
De bedrijven binnen DVG werken enerzijds zeer zelfstandig, maar werken anderzijds nauw samen
daar waar dat kan en effect heeft. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat ook op het gebied van
inkoop een potentiële verbetering is te realiseren is door samenwerking tussen de DVG bedrijven.
De directie van DVG heeft om die reden besloten de organisatie uit te breiden met een nieuwe
functionaris die verantwoordelijk wordt voor het benutten van dit potentieel. Wij zijn voor DVG op
zoek naar een Directeur Inkoop.
Naar de website van Koninklijke De Vries Scheepsbouw

Directeur Inkoop
U wordt in deze functie verantwoordelijk voor een goed werkende DVG-inkoopfunctie die
groepsbreed en ketenbreed effectief en efficiënt gaat opereren op strategisch, tactisch en
operationeel niveau. U formuleert en effectueert de inkoopstrategie naar uitvoerbaar inkoopbeleid
binnen de groep. Dit doet u voor alle inkoopcategorieën: projectgeneriek, projectspecifiek én
indirect. U zorgt voor de juiste inkoopsamenwerking, portfoliomanagement van diensten,
grondstoffen, halffabricaten en producten, leveranciersmanagement, risicomanagement en
spendmanagement. U meet de inkoopprestaties en zorgt voor compliancy.
U rapporteert in deze functie aan de Managing Director van DVG en u werkt nauw samen met de
directeuren van de DVG-bedrijven om synergievoordelen te realiseren. Deze directeuren hebben zich
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allen gecommit aan de nieuw uit te rollen structuur binnen inkoop.
Het resultaat dat u kunt bereiken zal in hoge mate afhangen van uw opstelling. U heeft geen
hiërarchische verantwoordelijkheid over de inkoopteams bij de bedrijven en u wordt geacht zich ook
niet als zodanig te gedragen. Het doel is een effectievere en efficiëntere inkoop binnen de groep en
u stelt zich daarbij faciliterend op.
Van u wordt verwacht dat u op een coachende en stimulerende manier functioneel leiding geeft en
hierdoor betrokkenen binnen de organisatie inspireert tot effectief en gewenst gedrag. Het
inzichtelijk maken van het verdienpotentieel en een transparante communicatie daarover vormen
hiervan een belangrijk onderdeel. U bent tevens verantwoordelijk voor het verbeteren van het
interne kennisniveau en het databeheer.
Voor strategische leveranciers bent u de relatiemanager. U zorgt voor het systematisch
onderhouden van contacten en voeren van overleg met leveranciers, partners, klanten,
brancheorganisaties, etc.

Wie zoeken we
U bent een ervaren Inkoopmanager op internationaal niveau binnen de maakindustrie, in een
branche met vergelijkbare complexiteit. Ervaring binnen de scheepsbouw of jachtenbouw is een pre.
Het is zeer wenselijk dat u al eerder sturing hebt gegeven aan (of direct betrokken bent geweest bij)
een centralisatie van de inkoopfunctie binnen een onderneming.
U heeft bij voorkeur een afgeronde technische opleiding op Bachelor- of Masterniveau, met
daarnaast NEVI 1&2 of een vergelijkbare opleiding. U heeft aantoonbaar succes in het leiden,
motiveren en laten samenwerken van teams. U bent een stevige onderhandelaar, maar ook in staat
om met de leveranciers een sterke samenwerking op te bouwen. De switch tussen strategisch en
hands-on acteren is voor u geen probleem.
U bent analytisch ingesteld, politiek sensitief, energiek, stressbestendig, overtuigend,
resultaatgericht en inspirerend. U spreekt en schrijft tenminste goed Nederlands en Engels, de
beheersing van andere moderne talen is een pre.

Onze opdrachtgever biedt
Een uitdagende nieuwe positie binnen een succesvol familiebedrijf met tot de verbeelding sprekende
producten.
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Contact
Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop.
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan
Willem Houtman.
+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl
Reageer op deze positie

4/4
https://vandegroep.nl/vacatures/directeur-inkoop/

