Werken bij Stichting Inkoopbureau West-Brabant betekent werken in een snelgroeiende,
dynamische onderneming met een ambitieus team. Wij zijn een stichting zonder
winstoogmerk, opgericht in 2002, waaraan ruim 24 gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen in Zuidwest Nederland deelnemen. Inkoopbureau West-Brabant werkt
uitsluitend voor de aangesloten deelnemers en de samenwerkingen daartussen. Met ruim
15 jaar ervaring op het gebied van inkoopbegeleiding, voeren wij sinds een aantal jaar ook
succesvol het contractmanagement uit voor bijna 20 van onze deelnemers. Om de
dienstverlening optimaal te houden en verder te ontwikkelen zijn wij voor de regio
Zuidwest Nederland op zoek naar een

Contractmanager (26-36 uur per week)
Functieomschrijving
Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor één of meerdere contracten bij één of
meerdere deelnemers. Het betreffen Wmo gerelateerde contracten en enkele algemene
contractmanagement opdrachten. In de functie als contractmanager werk je veel samen
met mensen uit de gemeenten of publieke organisatie en heb je regelmatig afstemming
met zorgaanbieders/leveranciers en je collega’s.
In grote lijnen zorg je ervoor dat de gemaakte afspraken tussen opdrachtgevers en
contractpartijen opgevolgd worden, waarbij de balans wordt gezocht tussen
organisatorische doelstellingen, budgetbewaking en het goed houden van de relaties.
Je belangrijkste taken zijn:








Je bent als contractmanager verantwoordelijk voor het managen en beheren van het
betreffende contract(-en). Je draagt er zorg voor dat alle informatie van het
contract up-to-date is en dat de te nemen stappen op het juiste moment worden
gezet. Daarnaast monitor je de voortgang en kwaliteit van de uitvoering, verzamel
en analyseer je de data van het contract en rapporteer je hierover aan de
opdrachtgevers. Op strategisch niveau ben je een klankbord voor de opdrachtgever,
coördineer je de werkzaamheden van eventuele kernteams / materiedeskundigen en
verzorg je de contacten met de contractpartij(-en);
Je levert een bijdrage aan aanbestedingen van het contract dat je managed. Je
borgt daarbij in samenspel met de inkoopadviseur dat de aanbesteding resulteert in
het gewenste contract die tijdens de uitvoering van de opdracht toetsbaar is. Het
bepalen van KPI’s en contractvoorwaarden zijn elementen die daarbij een rol
spelen;
Je volgt wat er leeft en speelt bij de gemeente(n) of publieke organisatie waar je
contract(-en) managed en informeert over relevante ontwikkelingen op het gebied
van contractmanagement en inkoop & aanbesteden. Focus is daarbij om klanten te
ontzorgen;
Je draagt actief bij aan het delen van kennis met collega's. We komen regelmatig
samen om nieuwe kennis op te doen, ervaringen te delen of cases te bediscussiëren.
Daarnaast werken we intern met werkgroepen en teams om specifieke kennis op te
doen ten behoeve van onze collega's en opdrachtgevers.

Je werkomgeving:
Hoewel de organisatiecultuur door de grote groei en dynamiek wat zakelijker is geworden,
is de cultuur te typeren als open, loyaal, coöperatief en collegiaal. Het Inkoopbureau kent
inmiddels ruim 43 gemotiveerde, betrokken, veelal taakvolwassen professionals.

Als contractmanager werk je onder leiding van een leidinggevende, die je coacht in de
uitvoering van je werkzaamheden en je persoonlijke ontwikkeling. Toch werk je, na een
inwerkperiode, grotendeels zelfstandig. Je bent gekoppeld aan één of meerdere
contracten en werkt op locatie bij de klant en/of op de hoofdlocatie in Etten-Leur. Om de
week komen alle medewerkers samen op deze centrale locatie in Etten-Leur om elkaar te
ontmoeten, van elkaar te leren en ontwikkelingen te delen.

Jouw profiel
Je hebt een opleiding op Hbo-niveau of hoger met succes afgerond. Het hebben van
ervaring met contractmanagement, projectmanagement, aanbesteden en/of een
overheidsfunctie is een pré.
De volgende competenties zijn belangrijk voor deze functie:











Communicatief vaardig;
Inlevingsvermogen;
Overtuigingskracht;
Organisatorisch vermogen;
Analytisch vermogen;
Zelfstandig, maar ook een teamspeler;
Servicegericht;
Resultaatgericht;
Gestructureerd.

Ons aanbod

Wij bieden een dienstverband voor 12 maanden, waarbij de intentie bestaat om het
dienstverband daarna, bij goed functioneren, voort te zetten. Na aanstelling in de
aanloopschaal (schaal 9 CAR-UWO) is er een doorgroei mogelijk naar een salaris van
maximaal € 4.225,- (schaal 10 CAR-UWO) bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Indien je beschikt over een ruime relevante werkervaring kan een aanstelling in
schaal 10 tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast bieden wij een verzorgd pakket aan
secundaire arbeidsvoorwaarden. Een parttime dienstverband is mogelijk (minimaal een 26urige werkweek).

Denk jij ons team te kunnen versterken?
Stuur je sollicitatie dan vóór 7 december 2018 naar:
Inkoopbureau West-Brabant
T.a.v. mevr. A. Koppenhol, Senior Inkoopadviseur
E-mail: vacatures@inkoopwestbrabant.nl
Inkoopbureau West-Brabant • Postbus 10100 • 4870 GA Etten-Leur • Tel: 076-5937160
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

