
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met  
Tanja Schoenmakers,  
hoofd afdeling Facilitaire 
Dienstverlening, 
telefoon 088-4575011. 

 
Geïnteresseerd? 

Uw reactie met  motivatie  
en cv ontvangen we graag uiterlijk  
28 september 2016. 

 
Mail uw reactie naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. Rob van der Voort,  
adviseur P&O, 
e-mail: pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel: 
VR 31-16 en uw naam 

 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt afgewezen. 
 

 
 
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert 
 

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken.  
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 550 medewerkers en ca. 800 vrijwilligers 
van de brandweer en bestaat uit vijf sectoren: de regionale ambulancevoorziening, 
de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau, met een aantal ondersteunende 
en stafafdelingen. De sectoren werken nauw samen met een groot aantal partners 
in veiligheid. Dit maakt de VRGZ tot een hecht samenwerkingsverband en een 
stevige veiligheidsorganisatie voor de ruim 530.000 inwoners van Gelderland-Zuid. 
 
De afdeling Facilitaire Dienstverlening bestaat uit huisvesting, ICT, 
informatiemanagement, documentaire informatievoorziening, facility services en 
inkoop. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden deze taken ook 
verricht voor de GGD Gelderland-Zuid. De afdeling is op zoek naar een  
 
 

Adviseur Inkoop en aanbestedingen 
(32-36 uur per week) 
vacaturenummer VR 31-16 

 
De Adviseur Inkoop en Aanbestedingen werkt hiërarchisch onder het afdelingshoofd Facilitaire 
Dienstverlening. 

 
De hoofdtaken 

 Adviseert over (EU) aanbestedingstrajecten aan het hoofd Facilitaire Dienstverlening. 

 Organiseert, begeleidt en voert offertetrajecten en (Europese) aanbestedingen uit. 

 Voert contractbesprekingen met externe partijen; stelt contracten op. 

 Werkt nauw samen met de klanten en collega adviseurs. 

 Kan de klantwensen en behoeften vertalen in concrete inkoopvraagstukken. 

 Adviseert over, ontwikkelt en implementeert inkoopbeleid. 

 Evalueert periodiek opgesteld beleid en toets deze. 

 Professionaliseert de inkoopfunctie binnen een complexe werkomgeving die volop in 
ontwikkeling is. 

 Voert marktverkenningen en –analyses uit. 

 Signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie. 

 Bewaakt en beheert risico’s op het gebied van aanbestedingen voor de organisatie. 

 Bewaakt en beheert risico’s aan de hand van spendanalyses en (geplande) investeringen 
en geeft hierin gevraagd en ongevraagd advies.  

. 
Kennis en ervaring 

 Relevante HBO opleiding 

 In bezit van diploma’s Nevi 1 en bij voorkeur Nevi 2 en/of gelijkwaardig 

 Ruime ervaring met grotere complexe inkooptrajecten 

 Ervaring met projectmatig werken  

 Bekend met bijbehorende tools behorende binnen inkoop 
 
Wij zoeken iemand die goed kan plannen en organiseren. Tevens bent u in staat om relaties 
op alle niveaus op te bouwen en te onderhouden. U bent sterk in overtuigen en in uw 
oordeelsvorming. U bent klant- en servicegericht.  
 
Salaris en rechtspositie  

 De functie is voorlopig gewaardeerd op schaal 11 (min. € 3.253,- max. € 4.721,-) bij een 
volledig dienstverband van 36 uur per week.  

 De rechtspositie AVRGZ (Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) 
is van toepassing.  

 Het betreft een tijdelijke aanstelling van één jaar. Afhankelijk van geschiktheid voor de 
functie bestaat de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. 

 
Bijzonderheden 

 Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 De sollicitatiegesprekken staan gepland op 7 oktober; vervolggesprekken vinden plaats 
op 11 oktober. 
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