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Deskundige aankoop (m/v) 

 
  
  

  

Vacature: deskundige aankoop  

(via aanwerving) 

  
De inwoners van de gemeenten in Hulpverleningszone Rivierenland rekenen op jou! 

 

 Hou je van uitdagingen en gevarieerd werk? 

 Ben je een geboren onderhandelaar, klantgericht, nauwkeurig en 
communicatief? 

 Dan is deskundige aankoop (m/v) echt iets voor jou! 

 

 

 

Taken 

 

Als deskundige aankoop verzorg je de volledige organisatie rond aankopen en 

overheidsopdrachten: 

 Je bent verantwoordelijk voor het zonale aankoopbeleid en je leidt de verschillende 

overheidsopdrachten voor de zone 

 Je hebt een totaaloverzicht over alle aankopen van de zone en weet deze te 

optimaliseren door aankopen te bundelen, magazijnbeheer uit te bouwen, prijzen 

te onderhandelen, raamcontracten af te sluiten met leveranciers, … 

 Je bouwt een netwerk uit met de aankoopdiensten op interzonaal en 

intergemeentelijk vlak om schaalvoordelen te bekomen 

 Je overlegt met de interne gebruiker om de technische bepalingen van de aankopen 

te optimaliseren 

 Je bent binnen de zone HET aanspreekpunt rond aankopen, aanbestedingen en 

overheidsopdrachten 

 

 

Profiel 

 

 Je beschikt over een bachelor diploma of je beschikt over een diploma secundair 

onderwijs met minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 Je bent houder van een rijbewijs B 

 Je hebt een sterke interesse in het aankoopbeleid van een hulpverleningszone en 

in het opvolgen van de wetgeving op overheidsopdrachten 

 Je beschikt over goede administratieve vaardigheden. Je aanpak is nauwkeurig en 

systematisch 

 Je bent een geboren onderhandelaar 

 Je bent klantgericht en communicatief ingesteld 
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Deskundige aankoop (m/v) 

 

 

 

Aanbod 

 Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

 38u werkweek met een flexibele werktijd 

 Salaris volgens de wettelijke barema’s B1-B3 openbare besturen. Anciënniteit uit 

de openbare sector wordt verrekend, relevante privé-ervaring wordt verrekend 

 Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09 

 Hospitalisatieverzekering 

 Vakantiegeld en eindejaarspremie 

 Fietsvergoeding 

 Volledige terugbetaling trein- of busabonnement  

 Werkplaats is brandweerpost Boom 

 

 

Selectieprocedure 
 

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/3973 en dit tot uiterlijk 30 juni 2019 

om 23.59u. 

Bezorg ook in bijlage volgende documenten (verplicht): 

- motivatiebrief 

- curriculum vitae 

- kopie diploma 

- kopie rijbewijs 

 

 

De selectie start met een cv-screening. Enkel de kandidaten waarvan de 

kandidatuurstelling volledig is en het profiel het best aansluit bij de functie, worden 

uitgenodigd voor de selectie (maximaal 8). Bij een ex aequo zijn meerdere kandidaten 

mogelijk. 

 

De selectie omvat een competentiegericht interview met een case. Om zo de motivatie, de 

inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de 

zone te testen. De geslaagde kandidaten met een diploma secundair onderwijs leggen een 

capaciteitstest af bij een extern selectiekantoor. 

 

De selectie gaat door op donderdag 11 juli 2019. 

 

Er wordt een werfreserve aangelegd met een looptijd van 2 jaar. 

 

 
 

Heb je nog vragen/interesse?  
 

Contacteer HRM dienst via aanwervingen@bwzr.be 

https://www.jobsolutions.be/register/3973
mailto:aanwervingen@bwzr.be

