
  
 
Heb jij een groot hart voor inkoop, is het jouw missie om de beste contracten voor de 
organisatie af te sluiten en werk je graag in een maatschappelijk betrokken organisatie? Kun 
je goed uit de voeten in een zelfstandige rol waarbij het zoeken van samenwerking voor jou 
een vanzelfsprekendheid is? Dan hebben wij de baan voor jou! Elan Wonen is op zoek naar 
een: 
 
Inkoper planmatig onderhoud 
36 uur per week 
 
Plaats in de organisatie 
De inkoper is werkzaam binnen het cluster Vastgoed en Klant en wordt hiërarchisch 
aangestuurd door de Manager Vastgoed en Klant. Je werkt nauw samen met de 
vastgoedregisseur, projectleiders, kwaliteitsinspecteurs en contractmanagers en stemt af 
over de inkoopwerkzaamheden gerelateerd aan planmatig onderhoud (contracten, risico´s, 
financiële kaders en prijs/kwaliteitverhoudingen). 
 
Doel van de functie 
De inkoper binnen Elan Wonen vertaalt de inkoopbehoeften en beoogde prestaties naar 
aanbestedingen en focust daarbij voornamelijk op de inkoop van (planmatig) onderhoud. De 
inkoper voert de regie bij aanbestedingen door de vraag te specificeren en de meest 
passende leveranciers te selecteren en te contracteren. De kaders hierbij zijn het 
inkoopbeleid, bestaande contracten, de leveranciers en de gekozen samenwerkingsvorm 
met leveranciers. Het betreft inkoop (inclusief actualisatie van bestaande contracten) op 
allerlei terreinen, maar de focus ligt op planmatig onderhoud. 
 
Jouw werkzaamheden 

• Je stelt jaarlijks een aanbestedingsplan op, gebaseerd op de vastgoed-/complex 
strategie, het inkoopbeleid en organisatiebehoefte. 

• Je stelt enkelvoudige en meervoudige offerteaanvragen op, beoordeelt offertes en 
contracten, onderhandelt hierover, en draagt zorg voor opdrachtverstrekking. 

• Je verzamelt de benodigde informatie uit de organisatie, ten behoeve van de 
offerteaanvraag (hierover stem je af met onder andere contract managers, 
kwaliteitsinspecteurs, management, strategie, klantcontactcentrum). 

• Je draagt zorg voor de beste prijs/kwaliteitverhouding voor de inkoop van (planmatig) 
onderhoud en zorgt ervoor dat dit aan alle (kwaliteits)eisen van Elan Wonen voldoet; 

• Je neemt actief deel aan projectteams voor inkoop. 

• Je contracteert, beheert en geeft aansturing aan externe adviseurs die 
werkzaamheden uitvoeren/ advies geven met betrekking tot de uitvraag van de 
inkoop. 

• Je zorgt voor een goede overdracht naar de contracteigenaar voor de uitvoering van 
gegunde werkzaamheden (o.a. contractmanagers, kwaliteitsinspecteurs en het 
klantcontactcentrum). 

• Je monitort de realisatie van het (planmatig) onderhoud van het uitvoeringsjaar en 
zorgt voor tijdige opdrachtverstrekking. 

• Je levert jaarlijks, voorafgaand aan het uitvoeringsjaar, input voor de begroting van 
planmatig onderhoud (op basis van offertes).  



• Je draagt bij aan periodieke leveranciersevaluaties. 

• Je zorgt voor complete, objectieve en transparante dossiervorming. 

• Je stelt informatie beschikbaar (aan de direct leidinggevende) om   het bezit van Elan 
Wonen te herijken. 

• Je stelt informatie beschikbaar om huurderstevredenheid op uitgevoerde 
werkzaamheden te kunnen beoordelen. 

• Je bent een klankbord voor de contractmanagers, en zal wellicht ook (kleine) 
onderhoudscontracten gaan inkopen of actualiseren op den duur.  

 
 
Wat wij zoeken in onze nieuwe inkoper 

• Voor deze functie is een HBO werk- en denkniveau vereist met aanvullende 
bouwkundige kennis op het terrein van inkoop en vastgoedonderhoud. 

• Je hebt enkele jaren ervaring met inkoop, bij voorkeur in een vergelijkbare rol. 

• Je hebt ervaring in een (maatschappelijke) organisatie waar integer handelen 
belangrijk is. Je hecht waarde aan integriteit. 

• Je bent communicatief vaardig, werkt gemakkelijk samen en weet snel verbinding 
tussen mensen te leggen. 

• Je kan gemakkelijk data interpreteren en verwerken over het bezit en dit vertalen 
naar inkoopactiviteiten. 

• Je neemt initiatieven, moet kunnen aftasten en inspelen op mogelijkheden en neemt 
deel aan overlegsituaties en projectteams. 

• Ervaring met de volgende software is een pré: Vastware, Dynamics Empire, 
Negometrix. 

 
Wat kan je van ons verwachten?  
We geven je de kans om deze functie zelfstandig neer te zetten en vorm te geven met de 
collega’s om je heen. We vertrouwen op jouw expertise en helpen je waar nodig. Jouw 
collega’s hebben veel ervaring en variëren in leeftijd. Je werkt in een divers team. Je hebt 
veel vrijheid om het werk in te richten en prioriteiten te stellen. Elan Wonen heeft ambitieuze 
vastgoedprojecten in de planning staan, daar kun jij je steentje aan bijdragen. Wij bieden een 
afwisselende en verantwoordelijke functie in een maatschappelijk betrokken en ambitieuze 
organisatie, die volop in ontwikkeling is. Elan Wonen biedt een goed pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• fietsregeling of reiskostenvergoeding; 

• tegemoetkoming sporten; 

• een loopbaanbudget dat is bedoeld voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling; 

• regelmatig gezellige events en borrels).  
 
Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt jouw salaris tussen de 
€ 3.230,- tot € 3.979,- bruto per maand bij 36-urige werkweek (schaal H). Elan Wonen valt 
onder de CAO Woondiensten. Ons kantoor ligt in het centrum van Haarlem aan het 
Houtplein. Momenteel werken wij zoveel mogelijk thuis. 
 
Interesse?  
Solliciteer uiterlijk tot en met 30 mei 2021 door het versturen van jouw motivatiebrief en cv 
naar personeelszaken@elanwonen.nl gericht aan Ryanne Mulder (HR adviseur). Heb je 
vragen over de functie? Neem dan contact met Eric Bessem (manager vastgoed & klant), hij 
is bereikbaar op 023-5159854. 
 



De sollicitatiegesprekken hebben wij gepland op 7 en 10 juni in de ochtend. We vragen je 
hier vast rekening mee te houden. 
 
Meer informatie over Elan Wonen 
Elan Wonen is een vooruitstrevende woningcorporatie in de regio Haarlem en Heemstede 
(7.000 wooneenheden). Wij staan voor kwaliteit en gaan voor hoge klanttevredenheid. Wij 
opereren regionaal, zijn realistisch en hebben een gezonde bedrijfsvoering. Bij Elan Wonen 
werken 80 collega’s en heerst een informele werksfeer. Elan Wonen geeft je de ruimte! 
Ruimte voor eigen initiatief, participatie, om jezelf te zijn en te groeien binnen onze 
organisatie.  
 
Een assessment en het opvragen van referenties kan een onderdeel uitmaken van deze 
sollicitatieprocedure. 
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van onze 
sollicitatieprocedure. 
 
Acquisitie stellen wij niet op prijs. 
 
 


