
Vacature: Inkoper 

 

Wil jij als inkoper een essentiële rol spelen in het realiseren van onze verduurzamingsopgave? 

Heb jij een technische achtergrond met inkoopskills, ken jij de markt en weet jij mensen mee 

te krijgen?  

 

Dan wordt dit jouw baan 

Als woningcorporatie staan we de komende decennia voor grote uitdagingen. We willen 

onze portefeuille laten groeien, verversen en verduurzamen. Professioneel 

opdrachtgeverschap, resultaatgericht samenwerken en contractmanagement staan hierbij 

centraal.  

 

Als inkoper werk je samen met een collega inkoopadviseur, waarbij jouw primaire focus op 

vastgoed en tactisch niveau ligt. Gelet op de verduurzaming, initieer je nieuwe 

inkooptrajecten en faciliteer je het team vastgoedbeheer gedurende de uitvoering van deze 

trajecten. Je voert de regie over het gehele inkoopproces van aankoop tot contracteren en 

implementeren. Ook heb je een voorbereidende rol in het monitoren van prestaties na het 

afsluiten van contracten. De verantwoordelijkheid voor het contractmanagement ligt in het 

team vastgoedbeheer. Je borgt dat contracten op het gebied van duurzaamheid en 

onderhoud (zoals CV, daken, gevels) goed beheerd kunnen worden. Tenslotte werk je samen 

met je collega inkoopadviseur aan het professionaliseren van de inkoopfunctie, het efficiënter 

maken van het inkoopproces en het opzetten van leveranciersmanagement.  

 

Jouw team  

Je werkt binnen het team bedrijfsvoering, dat wordt gevormd door zo’n 20 professionals die 

werken op verschillende resultaatgebieden, zoals ICT, financiën, control en HR. Je 

ondersteunt, adviseert en begeleidt de andere (vastgoed-)teams op het gebied van inkoop.  

 

Wat breng jij mee? 

Je krijgt energie van deze uitdaging. Je hebt een grote belangstelling voor duurzaamheid en 

wilt graag wat betekenen in de corporatiebranche. Je weet collega’s met enthousiasme, 

luchtigheid en creativiteit mee te nemen in het versterken van het opdrachtgeverschap en 

contractmanagement. Je kent de markt waarin wij opereren en je werkt resultaatgericht aan 

samenwerking, waarbij je ondernemerschap laat zien. We zoeken een collega die verstand 

heeft van techniek, inkoop en de markt. Misschien heb je ervaring in de werkvoorbereiding 

bij een aannemer en ben je NEVI 1 gecertificeerd en wil je een volgende stap maken? Een 

zekere mate van senioriteit voor deze functie en opgave vinden we van belang, wat overigens 

niet van leeftijd afhangt. 

 

Beschik jij verder over een afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur in de richting bouwkunde, 

bouwmanagement, vastgoed, en ben je NEVI 1 gecertificeerd? Heb je daarnaast ervaring als 

inkoper vastgoed en de daarbij behorende contractvorming? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

We bieden je 

Een uitdagende werkomgeving waarin jij samen met betrokken en gemotiveerde collega’s 

dagelijks aan de slag gaat voor onze huurder. Je krijgt volop ruimte om jezelf persoonlijk en 

vakinhoudelijk te ontwikkelen. Het is een functie van 32-36 uur en je krijgt een salaris van 

maximaal € 4.709,- (schaal I/J CAO Woondiensten), een smartphone, een Surface, een goede 



pensioenregeling en een fijne balans tussen werk en privé. Hierbij kun je denken aan 

thuiswerken, 4*9, de mogelijkheid voor het inkopen van extra vakantiedagen en werktijden 

tussen 07:00 uur en 19:00 uur. 

 

Wij zijn 

Woonwaard verhuurt zo’n 14.500 woningen in de regio Alkmaar / Heerhugowaard. De 

corporatie staat voor: betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, 

nu en in de toekomst. Als corporatie krijgen we kleur door onze ambitie, ons 

realisatievermogen en de betrokkenheid van onze medewerkers. De komende periode ligt 

onze focus op de inclusieve samenleving, het versterken van onze portefeuille (groeien, 
verversen, verduurzamen) en het betaalbaar houden van het wonen. Dit doen we vanuit een 

krachtige schakelrol, waarin we vraag en mogelijkheden met elkaar verbinden. Bij nieuwe 

huisvestingsvragen reageren we snel met een passende oplossing en wanneer regels knellen, 

zoeken we naar ruimte voor alternatieven, naar de logische oplossing voor de vraag die er 

ligt.   

 

Solliciteer nu 

Heb je interesse in deze baan en voldoe je aan bovenstaand profiel, stuur dan je motivatie en 

CV per mail voor 30 augustus 2019 a.s. aan sollicitaties@woonwaard.nl – ter attentie Yvonne 

Prins, HR-adviseur.  

 

Contact 

Wil je meer weten over werken als inkoper? Bel dan Yvonne Prins (HR) via 06-52778732 

(bereikbaar op dinsdag t/m donderdag).  
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