
                     

                                           VACATURE 

   
 
Stark is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Bij Stark 
benutten we de individuele talenten van medewerkers, kijken we naar sterke punten en zoeken we naar 
win-win-situaties. We werken samen met medewerkers en het bedrijfsleven aan zinvolle banen, toekomst-

perspectief en het vinden van (werk)geluk. Stark biedt ontwikkelkansen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. En Stark helpt daarmee ondernemers in de regio hun merk te versterken door sociale waarde 
toe te voegen. Kortom: Wij zijn Stark. Ster in bedrijf.  
 
Voor de afdeling Facilitaire Zaken zoeken wij een ervaren 
 

Inkoop- en aanbestedingsspecialist leveringen en diensten 
32-36 uur per week 

Als inkoop- en aanbestedingsspecialist adviseer én ontzorg je de afdelingen zoveel mogelijk. Je begeleidt 
meerdere aanbestedingstrajecten voor diensten en leveringen tegelijk en werkt hierbij nauw samen met de 
managers en specialisten van verschillende bedrijfsonderdelen.  
 
Wat ga je doen? 
Je ondersteunt de afdelingen om probleemloos circa tien aanbestedingstrajecten uit te voeren (meervoudig 
onderhands, openbaar en Europees). Dit doe je slim, efficiënt, effectief, rechtmatig en passend binnen ons 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Je hebt ruime kennis van en ervaring met de verschillende te volgen 
procedures. Je brengt dit feilloos tot uitvoering en rondt dit succesvol af. Je beschikt over gedegen inkoop-, 

aanbestedings- en juridische kennis.  
Daarnaast draag je bij aan het (mede) ontwikkelen en invoeren van instrumenten, methoden en technieken 
gericht op een efficiënt, resultaatgericht en klantgericht proces van inkoop en aanbesteden binnen Stark.   
Ben jij degene die de organisatie pragmatisch en doelgericht ondersteunt in het inkoopproces? Geef jij Stark 
een duidelijke koers op het snijvlak van kwaliteit, functionaliteit en maatschappelijk èn budgettair verantwoord 
inkopen? En ken jij alle regels en mogelijkheden in aanbestedingsprocessen? Dan zoeken wij jou! 

Wat vragen wij van je? 
Je hebt minimaal een Hbo werk- en denkniveau, aangevuld met Nevi I en II. 
Je hebt voldoende aantoonbare ervaring met de verschillende aanbestedingsprocessen. 
Je herkent in jezelf de volgende competenties: klantgericht, integer, resultaatgericht en overtuigingskracht. Je 
bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig. 
 
Wij bieden 
Je krijgt een uitdagende functie in een jonge, dynamische organisatie met een informele werksfeer.  
Het dienstverband is voor 32-36 uur per week. Je krijgt een jaarcontract en het salaris is max. € 4406,-  
(schaal 10, o.b.v. 36 uur, peildatum januari 2020).    
 

Aanvullende informatie 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming. Een assessment en/of 
referentie-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

 
Heb je nog vragen? 
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Wim Blaauw, directiesecretaris. Zijn 
telefoonnummer is 0528-294811. 
 
Heb je interesse? 
Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie dien je uiterlijk 9 februari 2020 je sollicitatiebrief met 

uitgebreid CV te sturen naar: Stark, t.a.v. HRM-administratie, Postbus 740, 7900 AS te Hoogeveen. Of mail naar: 
sollicitatie@wijzijnstark.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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