
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

INKOOPADVISEUR 

Baanbrekers is op zoek naar een Inkoopadviseur. In deze voor ons nieuwe functie ben je 

verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van alle voorkomende (grotere) inkoop- en 

aanbestedingstrajecten voor de volle breedte van de activiteiten van Baanbrekers. Je functie is 

onderdeel van het Team Facilitaire Zaken. 

> TAKENPAKKET: 

➢ Je bent verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van alle voorkomende (grotere) 
inkoop- en aanbestedingstrajecten voor de volle breedte van de activiteiten van Baanbrekers. 

➢ Je bent verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van het inkoopbeleid, ontwikkelt 
beleid waar nodig (bijvoorbeeld rond circulair inkopen) en voert dit uit. 

➢ Je draagt bij aan de (verdere) ontwikkeling en uitvoering van contractmanagement. 
➢ Je bent intern de verbindende schakel tussen contractmanagement en –beheer, inkoop en de 

verantwoordelijke teams. 
➢ Je voert analyses uit aan de hand van spendanalyses en adviseert op basis van de uitkomsten. 
➢ Je beheert inkoopprocedures en bijbehorende systemen. 
➢ Je onderhoudt de contacten met leveranciers en onderhandelt over contracten. 
 

> FUNCTIE-COMPETENTIES: 

➢ Je houding is proactief, initiatiefrijk, resultaatgericht, klantgericht en open, zowel naar je 
collega’s als naar partijen buiten de organisatie. 

➢ Je hebt organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. 
➢ Je kunt goed omgaan met weerstand en je bent oplossingsgericht. 
➢ Je bent in staat een interne klant te begeleiden en (juridisch) te adviseren. 

> FUNCTIE-EISEN: 

➢ HBO-opleiding BK, BE of MER aangevuld met de opleiding Nevi 1. 
➢ Kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals de Aanbestedingswet en 

Europese aanbestedingsregels. 
➢ Minimaal twee jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van (Europese) 

aanbestedingstrajecten alsook met vraagstukken en processen ten aanzien van inkoopbeleid bij 
een gemeentelijke of overheidsinstelling. 

  



 

 

 
> ARBEIDSVOORWAARDEN: 

➢ Salarisindicatie schaal 10, minimaal 2.973 euro en maximaal 4.494 bruto per maand bij een 
volledige werkweek. Inschaling in de functieschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. De 
functie moet nog ingedeeld worden in HR-21. 

➢ Een volledig diensterband (36 uur per week) met een modern pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals fietsenplan, betaald ouderschapsverlof, koop/verkoop van verlof, 
premievrije pensioenopbouw, individueel keuze budget (IKB). 

➢ Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 

➢ Een dienstverband bij SBW met een detachering naar Baanbrekers. 
 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Govert Schermers, Manager 
Bedrijfsvoering & Control: 06 15 03 73 39,  govertschermers@baanbrekers.org. 
  

Wil je solliciteren? Stuur je brief en CV voor 25 januari 2021 a.s. naar: Baanbrekers, t.a.v. P&O, 

Postbus 15, 5140 AA Waalwijk. Mailen kan ook: www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het 

vacaturenummer: 20-38. 
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