RENDO zoekt een:

TECHNISCH INKOPER (aankomend teamcoördinator)
(32-40 uur)
Ben jij een enthousiaste inkoper, die overzicht weet te houden en lijnen voor prestatieverbetering kan uitzetten?
Dan zoeken wij jou!
De afdeling Inkoop, Logistiek en Facilitaire zaken (ILF) is onder andere verantwoordelijk voor inkoop, in de brede
zin van het woord. Van het beheren van goederen in het magazijn tot aanbestedingen. En het inkopen en
contractmanagement. 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. Je vertegenwoordigt
RENDO op het gebied van inkoop en contractmanagement bij de overige Netwerkbedrijven en kijkt hierbij continu
naar efficiënte inkoopdeals. Je inventariseert, analyseert en specificeert de inkoopbehoeften. Vervolgens zorg je
ervoor dat er voldoende producten beschikbaar zijn. Verder ben je scherp en een sterke gesprekspartner.
Wat ga je nog meer doen als Inkoper?
Je voert leveranciersanalyses uit en stelt het beleid op voor specifieke segmenten. Aansluitend zet jij acties ten
behoeve van de uitvoering uit en bent de intermediair tussen het bedrijf en de gecontracteerde
aannemersbedrijven.
Je initieert aanbestedingen, stelt raamopdrachten op en beheert het contractmanagement systeem. 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 werkt intensief samen met de afdeling 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?
•
Je hebt een afgeronde (technische) Hbo-opleiding bij voorkeur aangevuld op het gebied van inkoop
(Nevi).
•
Ruime ervaring als inkoper is een must en onderhandelen zit je in het bloed;
•
Bij voorkeur heb je ervaring met (Europese) aanbestedingen op het gebied van inkoop;
•
Je hebt ervaring met procesverbeteringen en het aansturen van de inkoopafdeling;
•
Je hebt kennis van investeringsaanvragen en investeringsjaarplannen;
•
Je bent kritisch, naar jezelf en naar je collega’s;
•
Je bent een stevige persoonlijkheid die streeft naar een optimaal resultaat;
•
Je bent analytisch, toegankelijk, omgevingsbewust, proactief, klant- en resultaatgericht. Tevens beschik
je over een gezonde dosis overtuigingskracht en relativeringsvermogen;
•
Je hebt kennis van de vastgestelde veiligheidsinstructies (bv. NEN-EN 50110, VCA, BEI, VIAG);
•
Je hebt kennis van de diverse kwaliteits- en zorgsystemen (ISO 9001, ISO 27001);
•
Je bent uitstekend op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen, kent de wet- en regelgeving;
Wat kunnen we je bieden?
• Een marktconform salaris;
• 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 glasvezelnetwerken 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 of Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR adviseur, 0629632684.
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

RENDO, Afd. HRM

