In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en
ambulancezorg en zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en
crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. Naast deze hulpdiensten bestaat de
Veiligheidsregio uit de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige
hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau. In totaal telt de organisatie zo’n 1300
medewerkers waarvan zo’n 700 vrijwilligers van de brandweer.

Daadkrachtig
Betrouwbaar
Alert

De afdeling Facilitaire dienstverlening bestaat uit huisvesting, ICT, informatiemanagement, documentaire
informatievoorziening, facility services en inkoop. Deze taken worden verricht voor de VRGZ en op basis van een
dienstverleningsovereenkomst ook voor de GGD Gelderland-Zuid.

Wij zoeken een:

Adviseur inkoop en aanbestedingen
(HR21: Adviseur III)

36 uur per week
Wat ga je doen?







Je werkt nauw samen met collega adviseurs, interne klanten en het landelijke inkoopnetwerk.
Je kan de klantwensen en behoeften vertalen in concrete inkoopvraagstukken.
Je voert marktverkenningen en –consultaties uit en verwerkt deze in de aanbestedingsstrategieën.
Je organiseert, begeleidt en voert (Europese) aanbestedingen uit, hoofdzakelijk op het gebied van leveringen
en diensten.
Je voert contractbesprekingen met externe partijen; stelt contracten op.
Je signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie.

Wat breng je mee?









Je hebt een relevante HBO opleiding afgerond, aangevuld met een inkoopopleiding zoals NEVI Professional
en bij voorkeur NEVI Expert of daaraan gelijkwaardig.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Europese aanbestedingstrajecten.
Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken.
Je bent bekend met inkooptools zoals spendanalyses en digitale aanbestedingsplatforms zoals Negometrix.
Je bent sterk in plannen en organiseren en in staat om relaties op alle niveaus op te bouwen en te
onderhouden.
Je bent in staat integraal en procesgericht te denken, je bent organisatiesensitief en je werkt resultaatgericht.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

We bieden je een salaris tot maximaal
€ 4.859,- bij een aanstelling van 36
uur, volgens schaal 11 van de
Salaristabel gemeenteambtenaren.

De standplaats is Nijmegen.

Neem gerust contact op met
Jeroen Freriks
adviseur inkoop en aanbestedingen

De rechtspositie is gebaseerd op de
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ.

Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.

In eerste instantie krijg je een tijdelijke
aanstelling van een jaar. Daarna volgt,
als je goed functioneert, een vast
dienstverband.

Bij aanstelling vragen we je een
Verklaring omtrent gedrag aan te
leveren.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats
in week 45.

telefoonnummer 06-57077103 (dinsdag t/m
vrijdag)

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 20 oktober
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 55-18 en je naam

www.vrgz.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

