Voor Meander Medisch Centrum zoeken wij een Manager Inkoop
AMERSFOORT
- een resultaatgerichte (verander)manager die de afdeling naar een hoger niveau kan brengen –
Organisatie:
Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en is lid van de Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ).
Bij Meander Medisch Centrum werken ruim drieduizend professionele medewerkers, tweehonderd medisch specialisten en
tientallen vrijwilligers samen onder het motto “Steeds beter”. Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties
een bijdrage aan het realiseren van de ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan
bij hen hoog in het vaandel.
Het ziekenhuis heeft onder andere locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Leusden en Nijkerk. De mensen van Meander
bieden zorg aan de ruim 320.000 inwoners in de regio. Zij doen dat in afstemming en samenwerking met onder meer
huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de zorgverzekeraars.
Meander Medisch Centrum is NIAZ geaccrediteerd en levert hiermee aantoonbaar kwaliteit.
De functie:
De afdeling Inkoop en Contractering is verantwoordelijk voor het rechtmatig en doelmatig aanschaffen van producten en
diensten voor het gehele ziekenhuis. Hierbij heeft zij een proactieve, ondersteunende, uitvoerende alsook adviserende rol
richting haar interne klanten in alle fasen van het inkoopproces.
Taken:
Je geeft hands-on leiding aan de afdeling Inkoop & Contractering en bent verantwoordelijk voor de gehele
bedrijfsvoering van deze afdeling (waaronder het opstellen en uitvoeren van begroting en jaarplan, het leveren van
management informatie en het personeelsmanagement). Je behartigt met je team de belangen van de organisatie in
de externe leveranciersmarkt;
Je houd je bezig met het verder ontwikkelen en implementeren van tactisch en strategisch inkoopbeleid in een steeds
veranderende omgeving, vanuit een totale risico- en kostenbenadering voor de organisatie;
Je bent verantwoordelijk voor continue ontwikkeling van innovatieve inkoopprocessen en de implementatie daarvan,
waaronder automatiseringsprocessen (inclusief BI);
Je bent verantwoordelijk voor het aangaan en uitbouwen van samenwerking met derden, waaronder leveranciers en
op het gebied van (internationale) inkoopsamenwerking en je vertegenwoordigt de organisatie hierin;
Je hebt een strategische rol voor wat betreft de inkoopfunctie binnen Meander Medisch Centrum, in deze rol ben je
sparringpartner voor budgethouders, specialisten en het management;
Door inbreng van jouw drive, kennis en ervaring breng je enerzijds het inkoopteam en anderzijds de processen en
resultaten voor de organisatie naar een hoger niveau;
Je bent MT lid binnen het Facilitair Bedrijf en levert vanuit die rol een actieve bijdrage.
Functie eisen:
Je bent in het bezit van minimaal een HBO diploma, aangevuld met een Nevi I & II en bij
voorkeur een aanvullende opleiding op strategisch niveau (bijvoorbeeld Nevi III, Procurement Management Program
of Procurement Leadership Program);
Je bent een echte inkoopexpert met minimaal 5 jaar werkervaring en hebt ervaring in een leidinggevende functie.
Ervaring in een ziekenhuis, medische omgeving of zorgsector is een pré;
Je kunt jezelf goed en zichtbaar positioneren in een complexe organisatie;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
Je bent analytisch sterk;
Je bent in staat mensen te binden en boeien door het hanteren van verschillende leiderschapsstijlen;
Je beschikt over goede commerciële vaardigheden en je komt op een zakelijke, transparante wijze tot goede
resultaten;
Je hebt een klantgerichte en hulpvaardige houding, ook als er sprake is van een hoge
werkdruk en pieken in het werk.
Je bent in staat de afdeling naar een hoger niveau te brengen. In veranderprocessen weet je je medewerkers mee te
krijgen. We zoeken daarom een ervaren (verander)manager; een stevige persoonlijkheid op basis van inhoudelijke
kennis en opgedane ervaring. Je hebt een duidelijke (strategische) visie op inkoop en weet dit over te brengen op de
afdeling en in het huis.

Je bent een doorzetter, een “verbinder” en sparringpartner, resultaatgericht en daadkrachtig, met oog voor de
medewerkers.

Meer informatie:
De functie wordt marktconform beloond op basis van de CAO Ziekenhuizen.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13
247225; voor het opvragen van een uitgebreid functieprofiel kun je contact opnemen met Helene van Zanten via 0344606941.
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website
door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 13 januari a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden
genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 22 januari 2019. Indien
je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Eventuele gesprekken met advies- en selectiecommissie bij
de opdrachtgever staan gepland op 24 januari 2019.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.
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