Groningen

Het specialisme inkoop is onderdeel van het team Financiën en Control en
vormt samen met het team Informatiemanagement en het team Facilitaire

Inkoop is onder meer belast met het inkopen van goederen en diensten.
Rechtmatigheid, bedrijfsmatigheid en transparantie zijn hierbij van groot

Zaken, de sector Bedrijfsvoering.
Het team Financiën en Control bestaat onder andere uit de financiële administratie, financieel beleid, juristen en administratieve organisatie en interne

belang.
Kernwoorden met betrekking tot deze functie zijn overtuigingskracht,
omgevingsbewust en enthousiasme.

controle.

In verband met het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe
enthousiaste collega om ons team te versterken.

wij zoeken een
vakspecialist Inkoop
CRISISBEHEERSING

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is als innovatieve en betrokken
netwerkorganisatie de
verbinder voor een
zelfredzame samenleving
die nuchter omgaat met
risico’s. We geloven
daarbij in de kracht van
samenwerking tussen
mensen. We gebruiken
ons collectieve vakmanschap om Groningen
samen met onze partners
zo veilig mogelijk te
maken (en te houden).
In een noodsituatie
zorgen we ervoor dat
inwoners en organisaties
elkaar weten te vinden
om effectief te kunnen
helpen. Samen werken
aan veiligheid dicht in
de buurt.

die als ervaren inkoper samen met collega’s ervoor zorgt dat inkoop als een daadkrachtig en
ondersteunend vakgebied functioneert. Je bent initiatiefrĳk, oplossingsgericht en accuraat.
Je weet welke partĳen op welk moment betrokken dienen te worden en kan deze met de juiste
argumenten overtuigen. Vol vertrouwen en daadkracht ga je aan de slag met inkooptrajecten,
zoals aanbestedingen op gebied van materieel (bv. voertuigen en bepakking), ICT projecten
en/of diensten.

Wat ga je doen?

Je draagt zorg voor het verder positioneren en ontwikkelen van het vakgebied binnen de organisatie en voor het
realiseren van een samenhangend en geïntegreerd
inkoopbeleid. Verder adviseer, coördineer en voer je
zelfstandig complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten
uit en maakt deel uit van multidisciplinaire aanbestedingsteams. Daarnaast adviseer je met betrekking tot
ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. Je evalueert
bestaand inkoopbeleid en -proces en initieert verbeteringen. Tot slot participeer je in organisatie brede en
landelijke projecten en ben je aanspreekpunt voor
interne en externe contacten.

De ideale achtergrond

• Je hebt een HBO diploma binnen het vakgebied van
inkoop;
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt kennis van en ervaring met vraagstukken- en
processen t.a.v. inkoopbeleid bij een overheidsinstelling;
• Je hebt kennis van relevante (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingen en ervaring
met diverse aanbestedingsmethodieken;
• Je hebt een afgeronde opleiding NEVI 1 of gelijkwaardig
en bij voorkeur NEVI 2.

Wat bieden wĳ?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor
elkaar. We vertrouwen op jouw vakmanschap en leggen
de verantwoordelijkheid daarmee laag in de organisatie.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf verder kunt ontwikkelen. Jouw ideeën doen ertoe! Verder bieden wij de
mogelijkheid om je werktijden flexibel in te delen.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de
gemeentelijke CAO, waaronder voor deze functie een
salaris tot maximaal € 4.406,- bruto per maand (schaal
10) bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Sabrina Caljouw, sectorhoofd Bedrijfsvoering, telefoonnummer 06 23 66 49 76.

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie, stuur dan
voor 11 maart 2020 je kernachtige motivatie en een CV
naar personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Chantal Streppel,
adviseur P&OO, onder vermelding van het vacaturenummer 2020.014.VRG. De selectiegesprekken vinden plaats
18 maart 2020.
Deze vacature wordt zowel intern, onder alle medewerkers
(beroeps, vrijwilligers en dagdienst) in dienst van Veiligheidsregio Groningen, als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid
heeft een interne kandidaat voorrang.

