Junior aankoper Overheidsopdrachten (m/v/x)
Voltijds contract – onbepaalde duur
Je functie
·
·
·
·
·

Je zorgt voor de professionele uitvoering van de aankopen in overeenstemming met de
wetgeving overheidsopdrachten. Dit houdt in: het centraliseren van de informatie, het
opstellen van het lastenboek tot de gunning en de sluiting van de opdracht.
Je zorgt tijdig voor goede interne en externe communicatie over de individuele dossiers.
Op geregelde basis rapporteer je over de evolutie van de dossiers, in functie van het
budget.
Je verleent advies aan de medewerkers van de hoofdzetel, onze ziekenfondsen en
aanverwante organisaties over de reglementering betreffende overheidsopdrachten.
Je suggereert verbeteringen voor de interne aankoopprocedures op basis van de ervaring
die je gaandeweg opbouwt.

Je profiel
·
·
·
·
·
·
·
·

Je beschikt bij voorkeur over een bachelor diploma, bijvoorbeeld bedrijfsmanagement
(afstudeerrichting rechtspraktijk is een pluspunt).
Je hebt kennis van de wet op overheidsopdrachten, of bent bereid deze te leren. Je krijgt
intern en extern de nodige opleiding en ondersteuning.
Het domein overheidsopdrachten boeit je, en je wilt je hierin graag verdiepen.
Je gaat nauwkeurig te werk en kan goed overweg met cijfers. Je bent zorgvuldig,
georganiseerd en proactief.
Je bent communicatief en professioneel contactvaardig, zowel in telefonische als in directe
contacten. Ook schriftelijk ben je vlot ter taal.
Je bent klantgericht, gericht op verbetering en probleemoplossend ingesteld.
Je hebt kennis van de meest courante Office-toepassingen (Word, Excel).
Je hebt minimum een passieve kennis van het Frans.

Je werkomgeving
De missie van de dienst overheidsopdrachten is de goede uitvoering van de aankopen in
overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. Hiervoor werk je samen met een
enthousiast team van medewerkers in het NVSM en de ziekenfondsen. De opdrachten die je
gaat uitschrijven zijn de aankopen van het NVSM en aanverwante organisaties, maar betreffen
eveneens gebundelde opdrachten voor een groep van aanverwante entiteiten.

Ons aanbod
·
·
·
·
·

Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk
engagement.
Wij zijn gevestigd in hartje Brussel op wandelafstand van de treinstations
Brussel-Noord en Brussel-Centraal.
Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een
stabiele werkomgeving met een uitgebreid vormingsaanbod.
Je werkt in een voltijdse 36-urenwerkweek met vrije namiddag.
Ons glijdend uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk
en vrije tijd.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques,
een groepsverzekering, 100% vergoeding woon/werkverkeer

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij o.a. met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten,
een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen… en met een
ijzersterk engagement. Want…

Iedereen telt mee. Altijd.

(aan tarief openbaar vervoer) en een hospitalisatieverzekering
bij één van onze ziekenfondsen.

Interesse?
Solliciteren doe je via onze jobsite, uiterlijk op 03/06/2018.
Surf hiervoor naar https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/vacatures/junior-aankoperoverheidsopdrachten
Meer informatie vind je in de functiebeschrijving. Voor bijkomende inlichtingen contacteer je
Emilie Delplanque, directeur Overheidsopdrachten (emilie.delplanque@socmut.be).

Selectieprocedure
Op basis van je motivatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. De selectie zelf vindt plaats
op 14/06/2018, de eindselectie op 25/06/2018.

Meer info?
Voor algemene informatie over de Socialistische Mutualiteiten surf je naar www.devoorzorg.be
of www.bondmoyson.be. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker
dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.
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