Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Land
sm
gemeente met grote ambities eer is werken in een
:
werkrelaties en grote onderlin korte lijnen, informele
ge
doel is klantgerichte dienstve verbondenheid. Ons
rlening die klaar is voor
de toekomst. Jouw profession
ele inbreng is gewenst!
Je gaat deel uitmaken van he
t tea
(19 medewerkers). Het team m Bedrijfsvoering
bestaat uit o.a.
juridisch beleidsadviseurs, fin
an
communicatieadviseurs en AO cieel adviseurs,
IC,
breed inzetbaar zijn waardoor allemaal collega’s die
je snel kunt schakelen
onderling.
Resultaatgerichtheid, verantw
oo
proactiviteit, verbinden en com rdelijkheid,
municatie zijn onze
sleutelwoorden.

Ruimdenkend
inkoopadviseur
Kom werken voor
Landsmeer!

Wij zoeken

van diverse soorten
• een nieuwe collega die enthousiast wordt delijk voor een breed
inkoopwerkzaamheden. Jij bent verantwoor sten en leveringen
inkooppallet: van aanbesteden van werken, dien cten. Jij krijgt veel
raje
tot advisering over relatief eenvoudige inkoopt heden naar jouw
am
vrijheid en verantwoordelijkheid om de werkza iepen.
verd
eigen inzicht uit te voeren en je in de functie te enwerking
we sam
• Als inkoper verricht je zelfstandig en in nau en op het terrein van
met vakinhoudelijke collega’s werkzaamhed
gebied van inkoopintegrale inkoop. Ook ben je vraagbaak op het je gevraagd en
f
en aanbesteding voor de hele gemeente en gee
ongevraagd advies aan collega’s en bestuur.

24 - 32 uur per week
Gemeente Landsmeer

Ben jij dit?

•
•
•
•

Wij bieden

een dynamische, afwisselend
e en zelfstandige baan, voor 24
– 32 uur per week;
de ruimte om te experimente
ren, onze organisatie werkt ni
et altijd via de gebaande pade
goede ontwikkelingsmogelijkh
n;
eden en de ruimte om zelf je eig
en
inbreng te hebben;
een salaris, afhankelijk van op
leiding, leeftijd en ervaring, va
n max. € 4.225,- bruto per
maand bij een 36-urige werkw
eek (functieschaal 10). De func
tie staat open voor starters in
het vakgebied (aanloopschaal)
tot en met zeer ervaren inkoop
adviseurs (toelage). Starters
kunnen de eerste tijd begeleid
worden door een ervaren inko
opadviseur. Zeer ervaren
kandidaten kunnen direct zelfs
tandig aan de slag;
• een Individueel Keuze Bu
dget (IKB) van 17,05% van je
bruto maandsalaris;
• na een periode van 13 maa
nden is bij goed functioneren
de mogelijkheid een vast
dienstverband te krijgen.

Geïnteresseerd?

n over deze functie?
Ben je enthousiast geworde
gemoet, bij voorkeur
te
g
aa
gr
cv
en
f
ie
br
ie
at
cit
lli
We zien je so
eren kan via
voor 17 februari 2020. Sollicit
www.regioflexwerk.nl
? Neem dan contact op met
tie
nc
fu
de
er
ov
en
ag
vr
je
b
He
egen, via
Teammanager Vienna van M
532.
telefoonnummer 06-46728

Natuurlijk heb je zi
n om de mouwen
op te
stropen en mooie
resultaten neer te
zetten! Je
hebt ervaring met
inkoopwerkzaamh
eden, bij
voorkeur bij de ove
rheid. Hierdoor be
n je in staat
ontwikkelingen te
signaleren en ond
ersteuning
te bieden op het g
ebied van de integ
rale inkoop.
Je werkt zelfstand
ig, secuur en gestru
ctureerd.
Je bent creatief en
omgevingsbewust
en ook
beschik je over uit
stekende commun
icatieve
vaardigheden. Je h
ebt HBO werk- en
denkniveau
en een afgeronde
NEVI-opleiding of
je bent
bereid de opleidin
g te volgen. Je ben
t wellicht
bekend met de syst
ematiek van Tende
rned en
een Dynamisch Aa
nkoop Systeem.
Heb jij nog geen e
rvaring met inkoo
p maar wel
ambitie om hier in
te groeien? Ook da
n nodigen
we je van harte uit
te solliciteren!

