Uitbestedingsmanager (Operationeel Inkoper)
AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij
dagelijks inzicht in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in het gebied Midden- en
Zuid-Nederland. Samen werken we aan schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden.
Je komt te werken bij de afdeling Servicebureau. Het Servicebureau is de intermediair tussen onze
negen waterschappen, derden en de interne AQUON-organisatie. Het Servicebureau zorgt ervoor dat
de organisatie proactief, actiegericht en servicegericht functioneert.
Word jij onze nieuwe collega?
Bij AQUON besteden we sommige analyses uit bij externe laboratoria. Hiervoor hebben we diverse
partners gecontracteerd (door de inkopers binnen Bedrijfsvoering). Als Uitbestedingsmanager
onderhoudt je het contact met de partners: Je zet de opdrachten uit, je houdt voortgang en
oplevering in de gaten en je zorgt voor de administratieve verwerking. Ben je een professionele
operationeel inkoper en heb je kennis van contractmanagement? Heb je feeling met
laboratoriumprocessen en ben je daarnaast ook communicatief vaardig en resultaatgericht? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Wat vragen we van jou?
Heb jij, onder andere:
• HBO werk- en denkniveau
• Nevi-opleiding of vergelijkbaar (lopend of afgerond)
• Kennis van inkoop- en aanbestedingsprocedures, technische, budgettaire en juridische
aspecten van aankooptransacties
• Vaardigheid in het voeren van technische en commerciële correspondentie
• Vaardigheid in het overleggen en onderhandelen met leveranciers
• Accuratesse en gedrevenheid om alle facetten van de operationele inkoop in zijn geheel te
bewaken
Wat ga je doen?
Op het gebied van uitbesteding:
• Is verantwoordelijk voor het plannen van de door AQUON uitbestede diensten, denk hierbij
aan de uitbestede analyses, onderzoeken en adviezen gerelateerd aan wateronderzoek.
• Faciliteert daarmee de servicemanagers op eenduidige en efficiënte wijze voor de
uitbestedingen binnen hun klantopdrachten.

•
•
•
•

Sturen dat met leveranciers overeengekomen SLA's (Service Level Agreements,
serviceovereenkomsten) worden nagekomen.
Administratie en financiële afhandeling.
Optimaliseren van alle schakels in de keten van AQUON tot en met leverancier Supply
Chain Management.
Escalatiemanagement binnen deze uitbestedingen.

Op het gebied van logistiek:
• Plannen van alle benodigde transporten tussen AQUON en uitbesteding partners. Hier is
het team als contracteigenaar zowel operationeel als tactisch verantwoordelijk voor. Jij
pakt hierin de operationele verantwoordelijkheid.
Prima arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 7 en het salaris ligt tussen de € 2.472 en € 3.215,- bruto per maand
op basis van een fulltime dienstverband. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald.
AQUON kent een werkweek van 36 uur verdeelt over 5 dagen en heeft verder flexibele
arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en opleidingsmogelijkheden. De standplaats
voor deze functie is Leiden.
Interesse en solliciteren?
Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Thijs Mulder, Teammanager Servicebureau,
06-12802837. Wil je meteen solliciteren, mail dan naar werken@aquon.nl.
Bekijk onze bedrijfsfilm op aquon.nl
Over AQUON
AQUON is een organisatie voor wateronderzoek en -advies. Een ketenpartner voor de negen
waterschappen en hoogheemraadschappen, maar ook voor gemeenten, rijksoverheid en bedrijven.
Werken bij AQUON, dat is werken aan inzicht in waterkwaliteit. Daarbij streeft AQUON altijd naar
verbinding: in de samenwerking met de klant, en binnen de organisatie. Met de inzichten vanuit
AQUON kunnen waterschappen sturen op gezonde watersystemen. Zo creëren we samen een
duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is goed
leven. AQUON draagt hieraan bij vanuit haar kernwaarden: samen, verantwoordelijk en
professioneel.

AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd
hun diensten aanbieden.

