Functiebeschrijving ‘Inkoop-/Contractmanager Digitalisering’ (Opdrachtgeverszijde, 36-40 uur/week)
Als Inkoop-/Contractmanager Digitalisering aan Opdrachtgeverszijde (meestal overheid) ben je
verantwoordelijk voor het organiseren en sturen van het inkoopproces en contractmanagement van
digitaliseringsprojecten voor de fysieke leefomgeving. Je bent in staat om de verbinding te maken tussen
verschillen partijen en/of disciplines. Afhankelijk van de fase waarin projecten zich bevinden sta je voor de
volgende uitdagingen:
• Opstellen van inkoopplan (t.b.v. aanbesteding en contractmanagement).
• Opstellen van aanbestedingsdossiers.
• Begeleiden van inkooptrajecten/aanbestedingen.
• Uitvoeren van het contractmanagement (o.a. systeemgerichte contractbeheersing).
• Aansturen van het contractteam (juristen, auditors, etc.)
• Voeren van contract-/voortgangsoverleggen en onderhandelingen m.b.t. contractafspraken/ wijzigingen.
Connected Worlds
Connected Worlds verbindt de fysieke wereld van de openbare ruimte met de digitale wereld. Digitalisering
maakt het mogelijk om problemen in en vraagstukken uit de fysieke leefomgeving op een slimmere manier op
te lossen. Vanuit diepgaande kennis van zowel de publieke ruimte als de digitale mogelijkheden verbindt
Connected Worlds beide werelden om, onderbouwd door real time data, diensten en processen te verbeteren
die zowel de duurzaamheid als de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Dat doen we door het opzetten van
programma’s, uitvoeren van projecten en tenderondersteuning aan zowel opdrachtgevers- als
opdrachtnemerskant.
Voorbeeld van opdrachten:
Tender ondersteuning private kant ‘Licht op 040’
Nationaal Smart City Living Lab
Aanbesteding onderhoud terminals luchthaven Schiphol
Duurzame Mobiliteit ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Wat heeft Connected Worlds jou te bieden
Maatschappelijk en economisch relevante opdrachten in een sterk ontwikkelend vakgebied
Afwisselende opdrachten
Grote mate van zelfstandigheid, waarbij je zelf het verschil kunt maken
Professionele collegae
Dynamische omgeving in snelgroeiende markt
Gezond en ambitieus bedrijf
Marktconforme beloning
Jouw profiel:
• WO/HBO denkniveau
• 3 tot 5 jaar werkervaring in digitaliseringsprojecten in infrastructuur, mobiliteit en/of gebiedsontwikkeling
• Ruime kennis van en ervaring met digitalisering, IoT, data platforms, -analyse en - visualisatie, Smart City
• Ruime ervaring met projecten aan overheidszijde en met overheidsorganisaties
• Kennis van en ervaring met multidisciplinaire projecten en geïntegreerde contracten. Kennis van UAV-gc
en nieuwe samenwerkingsvormen is een pré
• Kennis van (Europese) aanbestedingsrichtlijnen, ervaring met aanbestedingsprocedures.
• Kennis van en ervaring met de concurrentiegerichte dialoog en/of het innovatie partnership is een pré
• Kennis van en ervaring met vraagspecificaties, systems engineering en systeemgerichte contractbeheersing
• Kennis van en ervaring met EMVI-uitvragen
• Kennis van en ervaring met BVP is een pré
• Creatief, communicatief, analytisch vermogen, stressbestendig en flexibel
• Je stelt hoge kwaliteitseisen, hebt uitstekende samenwerkingsvaardigheden en werkt nauwgezet
• Je bent in staat om met je team een goed eindresultaat te realiseren
Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV naar mfl@connectedworlds.nl t.a.v. Maarten Fleerakkers met “Sollicitatie Inkoop/Contractmanager Digitalisering (OG-zijde)” als onderwerp.
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