
   

  

Vacaturenummer 2021.10 
 
Wegens vertrek van een collega zijn wij voor de afdeling ILF op zoek naar een: 
 

PROFESSIONELE INKOPER MET COÖRDINERENDE KWALITEITEN 
(24-32 uur) 

 
Voor onze inkoopafdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste Tactisch Inkoper die overzicht weet te houden 
en lijnen voor prestatieverbetering kan uitzetten. Als inkoper, met de nodige ervaring op het gebied van inkoop 
van technisch gerelateerde producten voor de energiesector, draag je zorg voor een foutloze en tijdige inkoop 
van onze producten. Je bent verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de bijbehorende 
strategieën. Daarnaast ben je bezig met de coördinatie van inkooporders en kijkt hierbij continue naar efficiënte 
inkoopdeals. Je inventariseert, analyseert en specificeert de inkoopbehoeften. Vervolgens zorg je ervoor dat er 
voldoende producten beschikbaar zijn. Je onderhoudt hierover contact met (toe)leveranciers. Verder ben je 
scherp en een sterke gesprekspartner.  
 
Je voert leveranciersanalyses uit en stelt het beleid op voor specifieke segmenten. Aansluitend zet jij acties ten 
behoeve van de uitvoering uit. De leveranciers worden door jou doorgelicht en dit doe je aan de hand van de 
beschikbare gegevens en gestelde randvoorwaarden. De selectie die jij maakt rapporteer je naar betrokkenen. Je 
realiseert dat alles met oog voor de veiligheid m.b.t. de vastgestelde opdrachten van Assetmanagement, 
waarnaar je rapporteert over de vorderingen en in hoeverre doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 
Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met (Europese) aanbestedingen en het inkoopvak. Je bent uitstekend op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en je beschikt over de competenties om verschillende 
stakeholders van A tot Z te begeleiden in het aanbestedingsproces. Je haalt het maximale resultaat uit 
(Europese) aanbestedingen en zoekt hierbij naar de beste wijze van samenwerking en sourcing die bijdragen aan 
het halen van onze ambitieuze doelstellingen. Je hebt daarbij oog voor zowel rechtmatigheid als doelmatigheid.  
 
Wat ga je nog meer doen als Tactisch Inkoper? 
De afdeling inkoop is een onderdeel van de subafdeling ILF (Inkoop, Logistiek en Facilitaire zaken). In jouw 
functie lever je actief een bijdrage aan de professionalisering van deze drie gebieden. Je werkt intensief samen 
met de medewerkers van Assetmanagement van het Netwerkbedrijf en collega’s van de overige entiteiten. Je 
schakelt dan ook met technische inkoopcollega’s en (toe)leveranciers. Bovendien denk je na over 
procesverbeteringen in het gehele inkoopproces.  
   
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een collega die beschikt over een afgeronde (technische) MBO+/HBO-opleiding op het gebied van 
inkoop. Ruime ervaring als inkoper is een must en onderhandelen zit je in het bloed. Je functioneert op tactisch 
niveau maar hebt ook oog voor operationele activiteiten. Specifieke verwachtingen voor de functie bij RENDO 
zijn: 

• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van inkoopstrategieën, beleid en 
procedures en adviseert op diverse inkoopgebieden; 

• Je hebt ervaring in het bepalen en implementeren van verschillende procesverbeteringen en voor het 
aansturen en vormen van de inkoopafdeling;  

• Je hebt kennis van investeringsaanvragen en investeringsjaarplannen; 

• Je adviseert en bent betrokken bij de gesprekken met mogelijke afnemers, waar nodig stem je af met 
Assetmanagement; 

• Je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden en maakt scherpe prijsafspraken;  

• Je bent kritisch naar je collega’s; 

• Je bent analytisch, toegankelijk, omgevingsbewust, proactief, klant- en resultaatgericht. Tevens,  
beschik je over een gezonde dosis overtuigingkracht en relativeringsvermogen;  

• Je hebt kennis van de vastgestelde veiligheidsinstructies (bv. NEN-EN 50110, VILS, VIAG); 

• Je hebt kennis van de diverse kwaliteits- en zorgsystemen; 

• Je beschikt over ruime kennis van de gangbare software systemen zoals o.a. Microsoft Excel, 
Powerpoint en Word; 

• Tot slot beschik je over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
 



   

  

Wat kunnen we je bieden?  

• Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag) en 3,7% eindejaarsuitkering;  

• DI-Budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar;  

• 4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof;  

• Reiskostenvergoeding en mogelijkheden tot fiscale uitruil;  

• Goede pensioenregeling;  

• Collectieve ziektekostenverzekering en evt. een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen;  

• Scholingsmogelijkheden;  

• Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;  

• Tijdelijke functie met kans op verlenging. 
Een (integriteit)screening kan onderdeel zijn van de werving & selectie procedure. 
 
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale 
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en leuke collega’s.  
 
Wie zijn wij?   
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel die huishoudens en bedrijven 
voorziet van gas, elektriciteit en glasvezel. RENDO onderscheidt zich in het faciliteren van lokale en regionale 
initiatieven in haar werkgebied. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn duurzaamheid en de 
energietransitie, waaronder de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden 
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot 
slot het aanleggen van warmte- en glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.  
 
Meer informatie:    
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Helmut 
Feringa, Manager Algemene zaken, 0522-856 420. 
   
We zien graag je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen 
naar vacatures@rendo.nl   
   
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
   
Meppel, maart 2021                                                                                                        RENDO, Afd. HRM  
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