
VACATURE ADVISEUR INKOOP & AANBESTEDINGEN INKOOPBUREAU WEST-BRABANT 
 
Functiebeschrijving 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van 'adviseur inkoop & aanbestedingen' in de 

regio Zuidwest Nederland. 

 

Onze organisatie 

De Stichting Inkoopbureau West-Brabant is een samenwerkingsverband op het gebied van inkoop in 

de regio Zuidwest Nederland. Het inkoopbureau is in 2002 opgericht door 10 kleine en middelgrote 

gemeenten in West-Brabant en Zuid-Holland Zuid met als doel om de inkoopfunctie bij de 

deelnemende gemeenten te professionaliseren. Met succes, aangezien er inmiddels 19 deelnemers 

zijn, inclusief enkele gemeenschappelijke regelingen, bij wie het inkoopbureau goed staat 

aangeschreven. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden zijn wij inmiddels actief in West-

Brabant, Midden-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. 

  

Het inkoopbureau heeft de afgelopen periode een flinke groei doorgemaakt, waardoor er inmiddels 45 

medewerkers werkzaam zijn. Ook is ons palet aan diensten de laatste jaren uitgebreid, onder andere 

met het verzorgen van contractmanagement en innovatieve inkoop. Het inkoopbureau kent een platte 

organisatie, bestaande uit directie, coördinatoren en adviseurs. Vanwege de groei van de organisatie 

zijn wij op zoek naar een aanvulling van onze huidige club aan inkoopadviseurs. 

  

Onze cultuur 

Hoewel de organisatiecultuur door de grote groei en dynamiek wat zakelijker is geworden, is onze 

cultuur te typeren als open, loyaal, coöperatief en collegiaal. Het inkoopbureau kent gemotiveerde, 

betrokken, veelal taakvolwassen professionals. Onze medewerkers hebben hart voor de zaak en de 

klanten. Onze adviseurs zijn gekoppeld aan één of meerdere deelnemers en werken op locatie bij 

deze klanten. Om de week komen alle medewerkers samen op de centrale locatie in Etten-Leur om 

elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en ontwikkelingen te delen. 

  

Wat ga je doen? 

Als adviseur werk je voor een groot deel van je werkweek op locatie bij de deelnemende gemeenten 

of publieke organisaties. Je wordt daarbij als generalist op het gebied van inkoop & aanbesteden 

ingezet. Dit betekent dat je zowel met leveringen, diensten als werken te maken krijgt op diverse 

terreinen, zoals onder andere facilitaire voorzieningen, ICT, sociaal domein, civiel techniek en bouw. 

Rollen die je daarbij aanneemt zijn die van adviseur, projectleider, procesbewaker, soms zelfs in 

combinatie met de functie van contractmanager. Je werkt onder leiding van een coördinatoren, die je 

coacht in de uitvoering van je werkzaamheden en je persoonlijke ontwikkeling. Toch werk je, na een 

inwerkperiode, grotendeels zelfstandig.  
  



Je belangrijkste taken zijn: 

  

• Begeleiden van inkooptrajecten & aanbestedingen: 

Je begeleid projecten in je rol van adviseur op het gebied van inkoop & aanbestedingen. Een 

materiedeskundige bij de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de op de markt te zetten 

levering, dienst of werk. Vaak wordt van je verlangt dat je de rol van projectleider voor je 

rekening neemt. Je bent daarom vaak procesbegeleider, inkoopexpert en projectleider 

tegelijk. 

• Vraagbaak zijn op het gebied van inkoop & aanbesteden: 

Je vervult in de gemeente of publieke organisatie waar je gedetacheerd bent de rol van expert 

op het gebied van inkoop & aanbestedingen. Je hebt daardoor ook een helpdeskfunctie voor 

vragen op dit gebied. Dat kan betrekking hebben op regelgeving, maar ook slim inkopen of 

strategiebepaling. Het up-to-date en werkbaar houden van het beleid op het gebied van 

inkoop & aanbesteden hoort daarom ook tot je takenpakket. 

• Accountmanagement  

Je volgt wat er leeft en speelt bij je ‘eigen’ gemeente(n) of publieke organisatie en informeert 

over relevante ontwikkelingen op het gebied van inkoop & aanbesteden. Focus is daarbij om 

onze klanten te ontzorgen op het gebied van inkoop. 

• Kennisdelen met je collega's: 

Je draagt actief bij aan het delen van kennis met je collega's. We komen daarom ook 

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 profiel 

Voor ons zijn je competenties belangrijker dan je ervaring. Als jij beschikt over de volgende 

competenties ben jij misschien degene die we zoeken: 

• Leergierig 

• Communicatief vaardig 

• Analytisch vermogen 

• Zelfstandig, maar ook een teamspeler 

• Servicegericht 

• Resultaatgericht 

 

Je achtergrond 

Je hebt een opleiding op Hbo-niveau of hoger met succes afgerond (bijvoorbeeld een commercieel-

economische, facilitaire, juridische, bestuurskundige of technische opleiding). Je beschikt bij voorkeur 

over enkele jaren werkervaring. 

  

Je ervaring 

Door de uitdagingen waar wij en de bij ons aangesloten deelnemers voor staan is het hebben van 

ervaring met inkoop, projectmanagement, contractmanagement of een overheidsfunctie een pré. 

  
  



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. Daarnaast bieden wij een verzorgd pakket aan 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Een parttime dienstverband is mogelijk (minimaal een 26-urige 

werkweek).  

  

Denk jij ons team te kunnen versterken? 

Stuur je sollicitatie dan vóór 2 februari 2020 naar: 

 

Inkoopbureau West-Brabant 

T.a.v. Irene Kessens, senior inkoopadviseur 

E-mail: vacatures@inkoopwestbrabant.nl 

  

Inkoopbureau West-Brabant • Postbus 10100 • 4870 GA Etten-Leur • Tel: 06-30326347 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 


