De GGD werkt met zelforganiserende teams. Het team Facilitaire Zaken (Faza)
bestaat uit twee telefonistes, twee huismeesters, twee facilitair medewerkers en een adviseur.
De hoofdlocatie van de GGD is in Warnsveld, met werklocaties in Harderwijk, Apeldoorn en
Doetinchem. Team Faza ondersteunt alle medewerkers van de GGD op het gehele terrein van
facilitaire zaken, zodat medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren.

Word jij onze nieuwe collega?
Voor ons team Facilitaire Zaken zoeken wij een nieuwe collega

Adviseur Facilitaire Zaken/Inkoop
voor 32 uur per week

Wat ga je doen?
Je adviseert het management op het gebied van
facilitaire dienstverlening en inkooptrajecten en bent
hiervoor het eerste aanspreekpunt. Je bent belast
met het opstellen, afsluiten en beheren van
inkoopcontracten.
Je onderhoudt de contacten met opdrachtgevers en
leveranciers en beheert de huisvestingsportefeuille.
Daarnaast doe je de aanbesteding van
onderhoudsopdrachten, verstrekt opdrachten, regelt
en bewaakt de uitvoering daarvan. Ook ben je de
contactpersoon voor klachtenafhandeling en
dienstverlening.

Wat bieden wij?
•

•
•
•
•
•

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
€ 4.225,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband
(conform CAR-UWO functieschaal 10).
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een individueel keuzebudget.
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar,
met zicht op verlenging.
De mogelijkheid om thuis te werken.
Een flexwerkplek in Warnsveld.
Een prettige bedrijfscultuur.

Wil je meer weten?
Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied
van facilitaire dienstverlening en meerdere jaren
relevante werkervaring.
Je hebt kennis van gebouwenbeheer en technische
installaties. Daarnaast heb je kennis van en bij
voorkeur ervaring met inkopen en (Europees)
aanbesteden.

Kijk op onze website www.ggdnog.nl of klik hier voor
een video over het werken bij GGD Noord- en OostGelderland.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Annet Ooink op den Dijk, wnd. manager
bedrijfsondersteuning, tel.nr. 088 – 443 35 71.

Wil je solliciteren?

Je kan goed zelfstandig werken, maar bent ook een
teamplayer.

Klik hier om te solliciteren.
Je kunt tot en met 17 maart a.s. reageren.

Verder ben je in het bezit van een rijbewijs B en
bereid om te reizen in onze regio. Daarnaast heb je
een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag
21 maart a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

