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Waardering  
Salarisschaal 10  
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 
 
- Verantwoording: aan Hoofd Inkoop 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen alle onderwijsclusters en ondersteunende 
diensten van Scalda en binnen inkoopnetwerken waar Scalda deel van uitmaakt. 
De inkoper is projectmatig werkzaam voor de organisatorische eenheid van de 
opdrachtgever. 
 
De inkoper verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
- Advisering ten aanzien van toepassing van het inkoopbeleid  
- Inhoudelijke opzet aanbestedingen en marktverkenningen 
- Aansturing van aanbestedingsprojecten 
- Implementatie/evaluatie van aanbestedingen en contractmanagement 
- toepassing van inkoop- en contractinstrumenten 
 
 
Resultaatgebieden 
 

1. Resultaatgebied Advisering ten aanzien van toepassing van het inkoopbeleid 
 

Activiteiten: 
 

- Analyseert beperkte inkoopsituaties op verzoek en adviseert (gedelegeerd) 
budgethouders over de kansen en risico’s op het gebied van inkoop 

- Analyseert bestaande en aangeboden contracten die behoren tot zijn/haar 
expertise of toegewezen aandachtsgebied1, doet aanbevelingen ter verbetering 
en ondersteunt de opdrachtgever bij de onderhandelingen met contractpartijen 

- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan (potentiele) opdrachtgevers en 
budgethouders over de toepassing van het inkoopbeleid  

- Geeft gevraagd en ongevraagd advies over contractmanagement van 
toegewezen inkoopsituaties aan contracteigenaren en contractbeheerders 

- Levert een bijdrage aan in-  en externe inkoopnetwerken en geeft voorlichting 
over het dienstenpakket van team inkoop 

 

                                                
1 Onder aandachtsgebieden wordt o.a. verstaan: ICT, huisvesting, facilitaire diensten, onderwijs 
gerelateerd, inhuur derden 
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2. Resultaatgebied inhoudelijke opzet van aanbestedingen en marktverkenningen 
 

Activiteiten: 
- Zorgt voor of draagt bij aan de inhoudelijke opzet van (deel-)aanbestedings-

projecten van beperkte omvang en/of complexiteit binnen zijn/haar expertise of 
toegewezen aandachtsgebied, doet vooronderzoek, werkt de probleemstelling uit 
en stelt randvoorwaarden en uitgangspunten op, werkt planningen uit, bereidt 
mede de projectorganisatie voor 

- Onderzoekt mogelijkheden tot integratie van de (deel-)aanbesteding met andere 
(deel-)inkooptrajecten. 
 
 

3. Resultaatgebied Aansturing van aanbestedingsprojecten 
 
Activiteiten: 

- Geeft leiding aan (deel-)aanbestedingsprojecten van beperkte omvang en/of 
complexiteit, zet pilots en marktverkenningen op, voert deze uit, rapporteert de 
resultaten en stelt concept startdocumenten en aanbestedingsstrategie op 

- stelt (delen van) de concept aanbestedings- en gunningsdocumenten op of 
begeleidt de uitbesteding hiervan, houdt het aanbestedingsdossier bij en bewaakt 
de planning en de te bereiken resultaten, zorgt voor de financiële verslaglegging 
en bereidt interne en externe communicatie en verantwoording voor. 

- Verzamelt in overleg met de opdrachtgever en hoofd inkoop het 
aanbestedingsprojectteam en verzorgt de verslaglegging en afstemming  

- Zorgt voor en bewaakt het (doen) uitvoeren van een rechtmatige Europese, 
openbare of onderhandse aanbestedingsprocedure conform vastgesteld 
inkoopbeleid. 

  
 
4. Resultaatgebied Implementatie/evaluatie van aanbestedingen en 

contractmanagement 
 
Activiteiten: 

- Begeleidt de implementatie/evaluatie van (deel-)aanbestedingsprojecten van 
beperkte omvang en/of complexiteit, stelt plannen, procedures, richtlijnen e.d. op 
en zorgt voor de afstemming van de betreffende projecten met bestaand beleid  

- Draagt het aanbestedingsresultaat over aan de opdrachtgever voor 
implementatie en contractmanagement 

- Levert op verzoek van opdrachtgever(s) passende inkoop-technische 
ondersteuning van het (gezamenlijke) contractmanagement tijdens de 
gebruiksfase van het aanbestedingsresultaat 

 
 

5. Resultaatgebied Inkoop- en contractinstrumenten 
 
Activiteiten: 

- Levert een inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling en beheer van instrumenten 
voor het effectief, efficiënt en rechtmatig plannen, uitvoeren en rapporteren van 
inkoop- aanbestedings- en contractprocessen. 

- Levert een actieve bijdrage aan kennisdeling en het ondersteunen van regionale 
inkoopsamenwerking  

 
 



 3 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De inkoper legt verantwoording af aan het hoofd inkoop over de kwaliteit van de 

inhoudelijke opzet van projecten en projectdocumenten, over de aansturing van 
projecten en de begeleiding bij de implementatie /evaluatie van projecten en het 
contractmanagement. 

- De inkoper werkt binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving, vastgesteld 
inkoopbeleid en werkafspraken met het hoofd inkoop 

- De inkoper neemt beslissingen bij/over het uitwerken van de probleemstelling en 
het opstellen van randvoorwaarden en uitgangspunten, het opzetten en uitvoeren 
van marktverkenningen, het opstellen van rapporten en 
aanbestedingsdocumenten en het afstemmen van de betreffende projecten met 
bestaand beleid.  

 
Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktijkkennis van ontwikkelingen in (de bedrijfsvoering van) het 

onderwijs; 
- kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- kennis van en ervaring met inkoopmanagement op niveau NEVI 1 
- kennis van en ervaring met Europese aanbestedingswetgeving 
- kennis van en ervaring met contractmanagement 
- kennis van en vaardig in projectmatig werken; 
- vaardig in het motiveren van en communiceren met projectmedewerkers; 
- vaardig in het opstellen van project- en aanbestedingsdocumenten 
- vaardig in het gebruik van Office applicaties  
- beheersing van het Nederlands in woord en geschrift 
- werk- en denkniveau: HBO  
 
 
Contacten 
- met (potentiële) opdrachtgevers over de afstemming van toegewezen    
     aanbestedingsprojecten  
- met medewerkers van team inkoop om de inkoop- en aanbestedingsactiviteiten af te 

stemmen met de overige activiteiten van het team 
- met externe dienstverleners om af te stemmen over uitbestede onderdelen van 

aanbestedingsprojecten; 
- met leveranciers over afstemming, onderhandeling en opvolging van contracten, 

leveranciersprestaties en kosten 
- met inkoop- en materiedeskundigen van inkooppartners over de afstemming van 

gezamenlijke aanbestedingstrajecten 
- met vakgenoten over (nieuwe) ontwikkelingen op het vakgebied om tot afstemming te 

komen.  
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Toegekende Scores 
 

 score 

Werkzaamheden  

01. Aard van de werkzaamheden 4 

02. Het doel van de werkzaamheden 3 

03. Het effect van de werkzaamheden 3 

04. Aanpak van de werkzaamheden 4 

05. Dynamiek van de werkzaamheden 3 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

06. Keuzevrijheid 4 

07. Complexiteit van de beslissingen 3 

08. Effect van de beslissingen 3 

09. Kader 3 

10. Wijze van controle 3 

Kennis en vaardigheden  

11. Kennis 3 

12. Vaardigheid 3 

Contacten  

13. Aard van de contacten  4 

14. Doel van de contacten 3 

 
 
 
 


