
Manager Strategic Sourcing

KANDIDAATPROFIEL
• MSc of PhD in physics, electronics or engineering

• Project Leader/Engagement Manager bij een top-tier strategy 

consulting-firm

• Ervaring in supply chain en sourcing

• Gepassioneerd door geavanceerde technologie

 Veldhoven   Vanaf 5 jaar werkervaringTOP OF MINDS EXECUTIVE SEARCH I ASML1

FUNCTIEPROFIEL



ASML is een wereldwijd toonaangevende 
fabrikant van chipproductieapparatuur. Met 
haar geavanceerde technologie stelt ASML 
haar klanten in staat om steeds snellere, 

kleinere, goedkopere en energiebesparende 
computerchips te ontwikkelen. De functie van 
Manager Strategic Sourcing is perfect voor een 
strategieconsultant op Engagement Manager/

Project Leader niveau met een focus op de 
supply chain en sourcing die op zoek is naar een 
impactvolle rol met veel exposure en uitdagende 

vervolgstappen.
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ASML bedenkt en ontwikkelt complexe technologie en apparatuur die de 
halfgeleiderindustrie gebruikt om transistors en computerchips te maken. De 
fabrikant houdt Moore’s Law in leven door haar klanten in staat te stellen steeds 
kleinere, goedkopere en krachtigere halfgeleiders te produceren. ASML is een 
stimulans voor innovatie en verlegt de grenzen van wat mogelijk is.

Het hoofdkantoor van de marktleider op het gebied van lithografie bevindt zich in 
Veldhoven. Wereldwijd werken er bijna 25,000 mensen bij ASML, verspreid over 60+ 
kantoren in 16 landen. In 2020 was de totale omzet 14 miljard euro. De sleutel tot het 
succes is de sterke focus op R&D, productie en klantenservice. Daarom wordt meer 
dan een derde van het personeelsbestand van ASML en bijna 2,2 miljard euro per jaar 
besteed aan R&D.

Sourcing en make-buy is de sleutel
De lithografiesystemen van ASML zijn opgebouwd uit tienduizenden onderdelen, die 
bijna allemaal door leveranciers worden vervaardigd. Beslissen welke competenties 
(ontwikkeling en productie) in eigen beheer worden gebouwd en welke extern 
worden ingekocht, is de sleutel tot succes. Een ander belangrijk onderdeel van de 
strategie van ASML is het ondersteunen van haar leveranciers bij de uitvoering van de 
sourcing.

Aangezien de ingekochte goederen 85 procent van de totale productiekosten 
uitmaken, is het veilig om te stellen dat de toekomst van ASML afhankelijk is van haar 
leveranciersnetwerk. Als hightech systeemintegrator richt het bedrijf zich op de 
ultieme uitbesteding en integratie van haar supply chain om de bevoorrading op 
lange termijn veilig te stellen.

Over ASML
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O V E R  H E T  B E D R I J F



De Manager Strategic Sourcing is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
make-buy beslissingen voor het Executive Committee. Deze professional zal de 
leveringsstrategie voor onderdelen als Optica, Mechatronica & Mechanica en 
Electrical Sourcing ontwikkelen samen met zowel de verantwoordelijke Category 
Manager als alle intersectorale stakeholders: Technology, Operations, Finance en 
Legal. Zij/hij zal de leveranciersbasis inrichten, een vroege betrokkenheid van 
leveranciers bij ontwikkelingsprojecten creëren, de leveringscapaciteit op lange 
termijn in evenwicht brengen met de verwachte markteisen, strategische lock-ins 
voorkomen, de dealstructuren optimaliseren om de Total Cost of Ownership (TCO) 
van ASML te maximaliseren, en nieuwe leveranciers scouten. De Manager Strategic 
Sourcing bouwt ook expertise op – of heeft expertise op het gebied van strategische 
dealstructuren en dealmaking, om verschillende sourcing strategieën uit te voeren 
en optimaal te benutten.

Manager Strategic Sourcing
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F U N C T I E P R O F I E L



Interesse? 
ASML werkt met Top of Minds voor de invulling van 
deze vacature.
Neem contact op met Catherine Visch via 
catherine.visch@topofminds.com om te laten weten  
dat je interesse hebt in deze vacature.

De Manager Strategic Sourcing rapporteert aan Mark van Spall, Senior Director 
Strategic Sourcing, en heeft regelmatig contact met het senior management en de 
Raad van Bestuur.  ■

“Een Manager Strategic Sourcing 
heeft een enorme impact op 
de business. ASML groeit snel 
en heeft een veelbelovende 

toekomst. Dit maakt het een 
geweldig bedrijf om nu deel van 

uit te maken, zeker als je een 
achtergrond in consulting hebt.”

Paul van Meel,  Manager Strategic Sourcing bij  ASML
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