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PVG is Europees marktleider binnen de sector van verplaatsbare kachels en hun brandstoffen en één 
van de toonaangevende leveranciers van klimaatproducten in de Europese consumentenmarkt. PVG 
heeft vestigingen in vijf Europese landen en bestaat ondertussen uit een groep van meer dan 150 vaste 
medewerkers. 
 
PVG Liquids NV is gelegen in het havengebied van Gent en gespecialiseerd in de productie en logistiek 
van een ruim assortiment aan kachelbrandstoffen en chemische producten zoals ethanol en AdBlue.  
Onze ambitie is om het aanbod van afgevulde vloeistoffen in de huishoudelijke chemie te verruimen. 
Waar mogelijk willen we de impact op het klimaat ook beperken via de ontwikkeling van groenere 
alternatieven zowel voor wat betreft de vloeistoffen, als voor wat betreft de verpakkingen. 
Ter ondersteuning van onze groei in Gent zijn we op zoek naar een Procurement Officer. 
In onze Gentse vestiging werken er momenteel ongeveer 30 vaste medewerkers. 
 
De Procurement Officer binnen PVG Liquids NV onderhandelt de contracten met betrekking tot de 
inkoop van verpakkingsmaterialen, diensten en transport. Procurement speelt een sleutelrol in al onze 
innovatieprojecten. Hij of zij rapporteert aan de Commercial Manager. 
 
 
Bij bestaande leveranciers sta je in voor: 
 

• Strategisch 

o Het commercieel contact met de leveranciers; 

o Het opvolgen van de evoluties binnen de markt; 

o Het screenen van opportuniteiten en risico’s; 

o Het mee verbeteren van onze aankoopprocessen. 

 

• Operationeel 

o Het opvolgen van de prijzen en de marges; 

o Het opvolgen van de kwaliteit van de goederen (samen met onze QHSE officer); 

o Het projectmatig uitwerken van geselecteerde opportuniteiten. 

 

Bij nieuwe leveranciers sta je in voor: 

 
• Het in kaart brengen van de behoeftes en het vastleggen van aankoopspecificaties; 

• Het evalueren en selecteren van de juiste partners. 
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Wat verwachten wij van jou? 
 

• Vlotte en assertieve collega; 

• Goede kennis van O365; 

• Goede kennis van het Nederlands en Engels; 

• Goede kennis van het Frans is een pluspunt. 

 

Wat kan jij verwachten? 
 

• Gevarieerd takenpakket; 

• Nauwe samenwerking met lokaal management; 

• Familiale sfeer binnen een internationale organisatie; 

• Een aantrekkelijke en stabiele werkgever; 

• Ruim aanbod van opleidingen; 

• Een vast contract van onbepaalde duur (40 uur per week – 4/5de bespreekbaar); 

• Een marktconform salaris in lijn met jouw kennis en ervaring; 

• Deelname aan bonusplan; 

• Hospitalisatieverzekering; 

• Groepsverzekering; 

• Maaltijdcheques. 
 
Al zin om te starten? Solliciteer dan snel met CV en motivatiebrief aan hrmgent@pvg.eu  
 
Kijk je met een open blik, ben je leergierig dan verwelkomen we jou graag in ons team. Heb je al een 
eerste werkervaring achter de rug? Super! Heb je nog geen werkervaring, maar heb je een relevant 
Bachelor of Master diploma én vooral veel zin in een uitdaging, laat het ons dan ook zeker weten!  
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