Functie inhoud:

'H ]RUJLQVWHOOLQJ )XQGDVKRQ 0DULDGDO RS %RQDLUH LV RS ]RHN
naar een:

Hoofd Inkoop en Magazijn (m/v)

Het hoofd Inkoop en Magazijn geeft leiding aan de
afdeling Inkoop en Magazijn en is belast met het
ontwikkelen van tactisch inkoopbeleid en het
verwerven van ge-/verbruiks- en investeringsgoederen
ten behoeve van de instelling.

ǩ *HHIW OHLGLQJ DDQ GH PHGHZHUNHUV YDQ DIGHOLQJ
Inkoop en Magazijn en voert het personeelsbeleid uit;
ǩ 2UJDQLVHHUW HQ FR¸UGLQHHUW GH GDJHOLMNVH
werkzaamheden van de medewerkers inkoop, ziet toe
op de uitvoering van de werkzaamheden en bewaakt
het inkoopproces van geheel Fundashon Mariadal;
ǩ 'UDDJW ]RUJ YRRU KHW RSVWHOOHQ HQ RQGHUKRXGHQ YDQ
het inkoopbeleid, stelt inkoopprocedures op, draagt
zorg voor contractbeheer en leveranciersmanagement;
ǩ 6LJQDOHHUW EXGJHWRYHUVFKULMGLQJHQ SHU DIGHOLQJ HQ
rapporteert deze aan de desbetreffende
leidinggevende;
ǩ 2QGHUVWHXQW GH OHLGLQJJHYHQGH ELM KHW RSVWHOOHQ YDQ
de investeringsbegroting;
ǩ 6WHOW GH LQNRRSSURFHGXUHV RS HQ EHZDDNW GH QDOHYLQJ
ervan;
ǩ $GYLVHHUW HQ LQIRUPHHUW LQWHUQH NODQWHQ ELM
inkooptrajecten en –beslissingen.
ǩ 9UDDJW ELM JHVHOHFWHHUGH OHYHUDQFLHUV RIIHUWHV RS HQ
voert daar waar nodig prijsonderhandelingen en
contractbesprekingen;
ǩ 'UDDJW HU ]RUJ YRRU GDW GH PDWHULDOHQ ZDDU
Fundashon Mariadal voorraad van houdt op een
effectieve en efﬁciënte manier worden opgeslagen;
ǩ 'UDDJW HU ]RUJ YRRU GDW GH YRRUDDGQLYHDXǢV YDQ GH
diverse materialen en middelen voldoende zijn om
de voortgang van de werkzaamheden binnen FM te
garanderen daarbij rekening houdend met de,
bedrijfseconomisch gezien, optimale voorraad hoogte.
Zorg samen met de ﬁnanciële administratie voor de
administratieve afstemming van de voorraden.
Functie-eisen
ǩ (HQ RSOHLGLQJ RS KERQLYHDX HQ FRPPHUFLOH NHQQLV
en ervaring zijn vereist.
ǩ .HQQLV YDQ GH PDUNW PHGLVFKH DSSDUDWXXU
zorgmiddelen, administratie en automatisering is van
belang.
ǩ %HKHHUVLQJ YDQ 06 2IȌFH SDNNHW
ǩ 0RQGHOLQJH HQ VFKULIWHOLMNH XLWGUXNNLQJVYDDUGLJKHLG
LQ KHW 3DSLDPHQWV 1HGHUODQGV 6SDDQV HQ (QJHOV
ǩ 6RFLDOH YDDUGLJKHGHQ ]RDOV WDFW RQGHUKDQGHOingsvaardigheden, overtuigingskracht, integriteit,
doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid.

Wat bieden wij
'H IXQFWLH YDQ KRRIG ,QNRRS HQ 0DJD]LMQ LV LQJHGHHOG
in Functie groep 55 min $ 3.146,= en max $ 4.476,=
bruto per maand conform de geldende salarisschaal
van Fundashon Mariadal.
Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com /
KWWS\RXWXEHQFU\(+D3FZ,. Wilt u meer informatie
over de functie dan kunt u contact opnemen met de
0DQDJHU )LQDQFH &RQWURO GKU 0DUWLQXV 9DQ GHU 9DW
via email: 0YDQGHU9DW@fundashonmariadal.org.
Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van
GLSORPDǢV HQ FY WH ULFKWHQ DDQ PHYURXZ $GHOLQH
Montero, personeelsadviseur,
via e-mail adres: amontero@fundashonmariadal.org.
Sluitingsdatum 18 mei 2018

