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Functiebeschrijving en selectiereglement  

Externe werving contractuele functie 

 

VDAB zoekt 

1 Coördinator Tactische Inkoop 

voor de afdeling Inkoop 

Contractueel onbepaalde duur  

Niveau: A 

Rang: Adjunct van de Directeur 

Graad: A1 

Met standplaats: Centrale Diensten – Keizerslaan 11, 1000 Brussel 

 Vacaturenummer: req6959 

Leidinggevende: Edith Csengö 

1. DE VACATURE IN HET KORT 

In 2018 werd de afdeling Inkoop als nieuwe centrale dienst binnen VDAB opgericht om de 

inkoopprocessen verder te optimaliseren en om een efficiënte, gecentraliseerde aanpak uit te 

bouwen. 

Nu deze afdeling op volle toeren draait, willen we de verdere professionalisering garanderen door de 

aanstelling van 3 gedreven coördinatoren. 

Team Kennisbeheer en team Operationele Inkoop worden binnenkort al versterkt met elk een 

coördinator, maar voor het team Tactische Inkoop zijn wij nog op zoek naar een coördinator om deze 

taak met veel enthousiasme en volle goesting op te nemen!  Samen met de andere 2 coördinatoren 

en het afdelingshoofd van Inkoop zal je het beleidsteam van Inkoop vormen. 

2. FUNCTIECONTEXT 

Het Tactische Inkoop team is binnen VDAB verantwoordelijk voor de aankoop van een breed scala 

aan categorieën van producten, diensten en werken: ICT hardware & software, facilities, consultancy, 

communicatie en HR diensten,  allerlei materiaal en gereedschappen nodig voor onze 

opleidingscentra,... kortom: een boeiende mix van indirect spend.  

Het Tactische Inkoop team wil voor VDAB het beste uit de markt halen: een optimaal evenwicht 

tussen total cost of ownership, kwaliteit en duurzaamheid en dat alles binnen de grenzen van de Wet 

Overheidsopdrachten. 
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Tegenover de vele uitdagingen die op jou als Coördinator Tactische Inkoop zullen afkomen, staat een 

boeiende functie waarin je je eigen stempel kan drukken, veel ruimte hebt voor initiatief en je jouw 

team van 8 tactisch inkopers coacht om verder te groeien in hun expertise.  

 Je hoofdtaken 

Klinkt het bovenstaande jou alvast als muziek in de oren? Dan ben je misschien benieuwd naar wat 

meer concrete info? Die kan je hier (in het kort) vinden! 

● Je bent een coach die de Tactisch Inkopers ondersteunt bij een ruime waaier aan vragen, 

zowel omtrent inhoud, strategische aanpak, planning als technische aspecten (zoals de Wet  

Overheidsopdrachten); 

● Je bent een vooruitziende leider die inzet op kwaliteitsborging en op die manier inhoudelijk 

bijdraagt aan de verdere professionalisering van de afdeling en het beleid; 

● Je bent een speurneus die problemen (zowel huidige als toekomstige) detecteert en die hier 

proactief mee aan de slag gaat, o.a. door suggesties te geven voor een verbeterd beleid of 

proces; 

● Je bent een verantwoordelijke ondernemer die de regelgevingen respecteert en die vertaalt 

naar een werkbaar beleid die kan landen op de werkvloer; 

● Je streeft er samen met je team naar om de werking continu te verbeteren en efficiënter te 

maken, enerzijds door actief te luisteren naar alle input die tot bij jou komt en anderzijds 

door zelf initiatief te nemen om mogelijke drempels weg te werken; 

● Je draagt bij aan de KPI’s van de afdeling, zoals duurzaamheid, samenwerkingsgraad met de 

interne klant, vroegtijdige betrekking van Inkoop bij nieuwe dossiers, doorlooptijden,…  

 

Dit alles doe je met oog voor integriteit, risicobeheersing en vlotte communicatie en relatiebeheer. 

Vanuit jouw voorbeeldrol als coördinator neem je jouw team mee in het verwezenlijken van de 

straffe ambities die de afdeling wil waarmaken. 

Je rapporteert rechtstreeks aan de Inkoopmanager (afdelingshoofd). 

Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van 
tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden. 
 

 Over VDAB 

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van 

Vlaanderen. 

● Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar 

af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en 

het aanbieden van loopbaandienstverlening. 

● Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze 

medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel. 

● Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de 

arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken. 
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3. FUNCTIEBESCHRIJVING 

De officiële functiebeschrijving kan je in de bijlage onderaan dit document vinden. 

4. PROFIEL 

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n): 

● Je bent minimum in het bezit van een Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift 

dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid 1. 

● Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de Wet Overheidsopdrachten 

● Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring  

Horizontale mobiliteit 

Werk je al binnen de Vlaamse Overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de 

uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

● Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een 

betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een 

hogere rang als deze van de vacante functie. 

Ook wie deelneemt via horizontale mobiliteit dient te voldoen aan bovenvermelde formele vereisten. 

Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en krijgt 

ambtshalve onbetaald verlof voor een bepaalde periode (zie Vlaanderen Intern voor meer info). 

Opgelet: het opnemen van een contractuele functie als ambtenaar heeft belangrijke gevolgen: 

● Op vlak van de sociale zekerheid: 

In principe ben je tijdens de eerste 12 maanden niet gedekt door de ziekteverzekering 

omdat je een wachttijd moet vervullen, maar in bepaalde gevallen word je vrijgesteld 

van die wachttijd. Vraag na bij je ziekenfonds of je aan de voorwaarden voldoet om 

vrijgesteld te worden. 

● Op vlak van je pensioen: 

Voor meer info over jouw concrete situatie, kan je PDOS contacteren op het nummer 

1765. 

                                                           
1 Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt 

dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: 
http://www.ond.vlaanderen.be/naric 

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een 
taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

https://overheid.vlaanderen.be/ambtshalve-onbetaald-verlof
https://overheid.vlaanderen.be/ambtshalve-onbetaald-verlof
http://www.ond.vlaanderen.be/naric
http://www.ond.vlaanderen.be/naric
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EVC-procedure 

Ook personen die niet beschikken over het gevraagde Masterdiploma, kunnen zich kandidaat stellen 

voor deze functie. Zij krijgen toegang tot de procedure na het behalen van een toegangsbewijs dat 

wordt uitgereikt door VDAB.  

Voor meer informatie hierover verwijzen wij door naar het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 

2006 (http://www.bestuurszaken.be/vps ) en de website: http://erkennenvancompetenties.be. 

Indien je niet beschikt over het gevraagde Masterdiploma, kan je deelnemen via de EVC-procedure 

indien je voldoet aan volgende voorwaarden: 

● Je beschikt over minstens 2 jaar relevante ervaring m.b.t. inkoop- of inkoopprocessen. 

Om deel te nemen via de EVC-procedure maak je gebruik van het EVC-portfolio. Het is belangrijk dat 

je dit portfolio zo correct en volledig mogelijk invult en dit onderbouwt met de nodige bewijsstukken. 

Alle informatie over hoe je het portfolio moet invullen en welke bewijsstukken je kan indienen, vind 

je in het portfolio zelf.  

Het ingediende portfolio wordt beoordeeld door een jury. Enkel als er op basis van het portfolio 

beslist wordt dat je in het verleden reeds voldoende kennis en/of ervaring opdeed voor de functie, 

krijg je een toegangsbewijs en kan je deelnemen aan de verdere procedure. 

Het toegangsbewijs is 7 jaar geldig voor eenzelfde functie binnen de diensten van de Vlaamse 

Overheid. 

Voor de concrete procedure die je dient te volgen als je wil solliciteren via EVC kan je terecht in de 

rubriek ‘Hoe kan je solliciteren’, onderaan dit document. 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

● Minimaal 5 jaar ervaring m.b.t. de Wet  Overheidsopdrachten is essentieel. 

● Inkooptechnische ervaring op strategisch niveau is een troef, net als ervaring in een 

overheidsorganisatie. 

4.2.2 Persoonsgebonden competenties 

● Verantwoordelijkheid nemen (niv. 2): Je handelt in overeenstemming met de belangen, 

waarden en normen van de organisatie. 

● Coachen (niv.  1): Ondersteunt bij het behalen van resultaten 

● Visie (niv.  1): Plaatst operationele taken en problemen in een ruim perspectief en kader 

● Richting geven (niv.  1): Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan 

● Innoveren (niv.  1): Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken  

● Klantgerichtheid (Niv. 2): Optimaliseer de dienstverlening aan belanghebbenden binnen 

afgesproken kaders 

http://www.bestuurszaken.be/vps
http://erkennenvancompetenties.be/
https://drive.google.com/open?id=1wP9bd2hbuOfVBE7hrKkomFXpJaV6AaoO
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4.2.3 Bijkomende persoonsgebonden competenties 

● Communiceren (niv. 2): Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling 

begrijpelijk over 

4.2.4 Leidinggevende competenties 

VDAB heeft een duidelijke visie op leiderschap. Iedere leider van VDAB Coacht in zijn/haar rollen als 

Manager, als Ondernemer en als Leider: C-mol! 

● Je bent een Manager 

o Je waarborgt een kwalitatieve dienstverlening         

o Je plant, organiseert en faciliteert, evalueert en stuurt bij waar nodig          

o Je voert een efficiënt communicatiebeleid (intern, leveranciers, ...)         

o Je bewaakt de beleidsdoelstellingen 

● Je bent een Ondernemer 

o Je werkt vanuit een partnerschapsvisie en stimuleert netwerkvorming 

o Je vertegenwoordigt de VDAB in diverse fora 

o Je ontdekt opportuniteiten op de arbeidsmarkt en zet ze om in een toegevoegde 

waarde 

o Je stimuleert innovatieprocessen en brengt ideeën en mensen samen 

● Je bent een Leider 

o Je inspireert en motiveert je medewerkers 

o Je gelooft in en draagt bij tot elke vorm van zelfsturing en teamwerking 

4.2.5 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

Je bent: 

● een verbindingsfiguur; je bouwt in nauwe samenwerking met alle afdelingen aan de 

verankering van het nieuwe inkoopbeleid 

● een sterke coach; je ondersteunt je team in de uitwerking en implementatie van de 

vooropgestelde doelen van het verandertraject 

● een strateeg; je verzekert een organisatiebrede aanpak in een domein dat bottom-up 

gegroeid is 

● een onderhandelaar; je waakt mee over de balans tussen klanttevredenheid en 

kostenefficiëntie 

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende 

website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.   

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 

3. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;  

4. Je slaagt in de selectieprocedure. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 

chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5. AANBOD 

● Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en 

permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

● Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-

middelen betreft. 

● Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 

optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per 

jaar en een systeem van glijdende werktijden. 

● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis 

● Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag). 

● Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende 

salarisschaal A111. 

Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden. 

● Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Daarnaast kan relevante 

beroepservaring uit de private sector of als zelfstandige erkend worden door de lijnmanager 

(op basis van de functievereisten) en tot maximaal 20 jaar verloond worden. 

● Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, 

aangepast aan je individuele situatie. 

● Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 

maanden na datum van de selectiebeslissing. 

● Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan 

later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een 

statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

6. SELECTIEPROCEDURE 

6.1 CV-SCREENING 

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je voldoet aan de formele 

deelnemingsvoorwaarden. De deelnemingsvoorwaarden zijn terug te vinden onder punt 4.1. 

Enkel kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 

selectieprocedure. 

De cv-screening vindt plaats binnen de 14 dagen na afsluiting van de publicatie. 

6.2 VOORSELECTIE 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Op basis van de door jou ingediende sollicitatiedocumenten (CV en motivatiebrief) gaat de jury na of 

er een potentiële match is tussen het gezochte profiel en de functie (o.b.v. inzicht in de functie en de 

bijkomende voorwaarden en verwachtingen. Enkel kandidaten die gunstig beoordeeld worden, gaan 

door naar de volgende fase in de selectieprocedure. 

6.3 FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

Deze selectiefase bestaat uit een competentiegericht gesprek aangevuld met één of meerdere cases 

en een CMOL-portfolio.  

Hierbij worden volgende criteria beoordeeld: 

● Je motivatie; 
● Je visie op en inzicht in de functie; 
● Je technische competenties; 
● Je leidinggevende competenties (C-MOL); 
● Bijkomende persoonsgebonden competenties; 
● Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie. 

 
Deze selectiefase wordt gevoerd met een jury. Deze jury bestaat minstens uit een leidinggevende en 

een HR-afgevaardigde en eventueel aangevuld met één of meerdere experten in het vakgebied en 

bestaat tenminste uit drie personen. De HR-afgevaardigde is de voorzitter van de jury.  

Deze selectiefase is eliminerend. 

6.4 SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

Door middel van een assessment center worden de persoonsgebonden competenties en de CMOL-

competenties bevraagd. 

Daarnaast zijn er redeneerproeven en een persoonlijkheidsvragenlijst voorzien. 

Het resultaat is adviserend aan de jury. 

6.5 EINDDELIBERATIE 

De jury beslist op basis van het verkregen totaalbeeld van alle resultaten over geschikt / niet geschikt 

van de kandidaat. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 

afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 

overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 

selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een 

selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld 

in de vacature. 

6.6 VRIJSTELLING EN NIET NODELOOS HERTESTEN 

Vrijstelling 
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Heb je in het verleden een vrijstelling behaald in een vorige procedure en is die ook van toepassing in 

deze procedure? Voeg dan bij je sollicitatie de stavende documenten toe. 

Niet nodeloos hertesten 

Nam je na 1 december 2014 al eens deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse 

overheid en werd je toen beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 

toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in een andere procedure. Dat betekent dat 

eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de 

lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport 

van de eerder afgelegde testen. 

7. HOE KAN JE SOLLICITEREN? 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 26/06/2022. 

Via de link “solliciteer online” in het vacaturebericht kan je je sollicitatie, met CV én motivatiebrief via 

het online sollicitatieformulier indienen. 

Wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet bij inschrijving ook volgend document toevoegen: 

● Je aanstellingsbesluit bij de huidige overheidsinstelling. 

Sollicitatie via de EVC-procedure 

Kandidaten die solliciteren o.b.v. de EVC-procedure mailen hun EVC-portfolio met de bewijsstukken 

naar toegangsbewijs@vdab.be én naar de HR-consulent, ten laatste 2 weken voor de einddatum 

van de sollicitatietermijn.  

Belangrijk: als je via bovenstaande link het portfolio opvraagt, download het document dan eerst 

alvorens bewerkingen uit te voeren! 

 

Tegelijk dien je ook je sollicitatie (met cv en motivatiebrief) in via ‘solliciteer online’, ten laatste op de 

uiterste sollicitatiedatum. Je sollicitatie wordt pas in aanmerking genomen indien je op basis van je 

portfolio een toegangsbewijs verkrijgt. 

8. VRAGEN 

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met: 

Edith Csengö, Inkoopmanager 
edith.csengo@vdab.be of 0479 35 68 18  

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je 

contact opnemen met: 

Tessa Meersschaert, HR-consulent Centrale Diensten 

tessa.meersschaert@vdab.be  

https://drive.google.com/open?id=1wP9bd2hbuOfVBE7hrKkomFXpJaV6AaoO
mailto:toegangsbewijs@vdab.be
mailto:edith.csengo@vdab.be
mailto:tessa.meersschaert@vdab.be
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Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op 

www.werkenvoorvlaanderen.be 

9. FEEDBACK 

Na elke eliminerende selectiestap wordt de kandidaat uiterlijk binnen de 2 weken verwittigd.  

De HR-dienst stelt de kandidaten schriftelijk in kennis van het eindoordeel. 

De HR-dienst doet de kandidaten binnen de maand na het ontvangen van hun resultaten een 

voorstel tot feedbackgesprek. 

De kandidaten die een screening aflegden, kunnen voor feedback over dit gedeelte terecht bij de 

dienst gespecialiseerde screening na afronding van de selectie. 

10. RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van 

geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te 

gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden. 

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar (en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal 

van de selectieprocedure). De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 

komen. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te 

verlengen. 

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen 

voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de 

functie aan bod kunnen komen. 

Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst 

komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de 

reserve behoort.  

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Bijlage: Functiebeschrijving 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid met als 

doel een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij te dragen tot de 

realisatie van de doelstellingen van de afdeling. 

RESULTAATSGEBIEDEN 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Opmaak van operationele doelstellingen  

Vertalen van de doelstellingen van de organisatie naar 
concrete operationele doelstellingen voor de eigen 
dienst en de medewerkers met als doel een duidelijke 
richting en houvast te hebben voor de werking van de 
dienst.  

− Bewaakt en stuurt beheersmaatregelen bij mbt 

risicobeheersing, integriteit binnen het team en in 

samenwerking met andere diensten. Zorgt voor 

regelmatige terugkoppeling en afstemming naar 

de andere coördinatoren en inkoopmanager. 

Planning en organisatie  

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en 
bijsturen van de werkzaamheden van de dienst en 
hierover rapporteren met als doel een efficiënte en 
effectieve uitvoering van de opdrachten te 
verzekeren. 

− Plant, organiseert en coördineert voor het eigen 

team de optimale werking van de eigen 

activiteiten,  

− Organiseert de werkzaamheden van het team 

waar nodig afgestemd op deze van de andere 

teams van de afdeling of van de organisatie. 

− Maakt procedures en richtlijnen op, maximaal 

eenvormig met de andere diensten van inkoop en 

andere VDAB diensten zoals Financiën 

− Bewaakt de continuïteit van de operationele 

processen van het team 

− Staat in voor de opvolging en (frequente bij-

)sturing van de planning, werksystemen en 

processen van het eigen team conform interne 

(organisatie-) eisen/wijzigingen en/of 

veranderende (inter)nationale wetgeving en 

reglementering. 

− Staat in voor opvolging en rapportering over 

voortgang en resultaten. 

− Escaleert onregelmatigheden, knelpunten en 

opportuniteiten aan de Manager Inkoop en/of de 

collega’s coördinatoren 

Leiding geven aan medewerkers  

Aansturen en motiveren van medewerkers met als 
doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, 
betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 

− Geeft op een coachende manier leiding aan de 

tactisch inkopers, experten, teamleiders. 

− Past samen met het team het principe van 

jobcrafting toe/‘baanboetseren’ obv enerzijds 

competenties/talenten en 

taakeisen/werkmiddelen anderzijds). 

− Stimuleert de medewerkers tot zelfredzaamheid. 
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− Staat open voor de (individuele) problemen van 

de medewerkers en bemiddelt bij conflicten. 

− Vangt nieuwe medewerkers op en werkt hen in of 

zorgt dat ze ingewerkt geraken. 

− Zorgt dat de teamleden beschikken over de kennis 

om hun taken correct uit te voeren (opleidingen 

e.d. voorzien). 

− Stimuleert de teamleden om samen te werken 

binnen het eigen team , binnen de afdeling Inkoop 

en/of met andere 

afdelingen(provinciaal/centraal). 

− Zorgt voor continuïteit in de tactische en 

operationele werking. 

− Ondersteunt beleidsbeslissingen met betrouwbare 

en juiste informatie aan het team. 

− Voert de plannings-, functionerings-, opvolgings- 

en evaluatiegesprekken met de medewerkers. 

− Het welzijn van medewerkers, zoals wettelijk 

bepaald, bevorderen 

Kwaliteitsborging 

Stimuleren, opvolgen en verhogen van de kwaliteit 
van de werkzaamheden en van de (tussentijdse) 
resultaten met als doel de dienstverlening maximaal 
te laten aansluiten bij de behoeften van de klanten.  

− Verzekert de kwaliteit en efficiëntie van de 

tactische inkoop dienstverlening van het team. 

− Bewaakt de afstemming en gelijkvormige 

uitvoering van de taken binnen het team en 

binnen de afdeling inkoop. 

− Controleert de kwaliteit van de geleverde 

dienstverlening 

− Bewaakt de correcte toepassing van de 

afgesproken procedures o.a. betreffende 

Tactische en Operationele inkoop, input 3P, CMS 

PeopleSoft Inkoop… 

− Zorgt voor een goede afstemming van de  

dienstverlening en producten op de 

wensen/behoeften/noden via regelmatige 

contacten met het interne en externe klant op 

gebied van inkoop. 

− Onderzoekt klachten en zet deze recht. 

− Controleert de resultaten van het team en stuurt 

zonodig bij. 

− Bewaakt, volgt op en verbetert de 

werkzaamheden van het team zodat ze afgestemd 

blijven op wettelijke vereisten en interne noden. 

− Bewaakt en stuurt beheersmaatregelen bij mbt 

risicobeheersing, integriteit binnen het team en in 

samenwerking met de andere diensten Zorgt voor 

regelmatige terugkoppeling naar de manager 

inkoop en naar de collega’s coördinatoren 
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Bijdrage aan beleid 

Vanuit de praktijk en het zicht op tendensen input 
leveren voor het beleid en de strategie op hoger 
niveau met als doel bij te dragen tot een uitvoerbaar 
beleid dat afgestemd is op de noden van de klanten. 

− Doet voorstellen ter optimalisatie van de 

procedures en richtlijnen binnen de dienst inkoop 

 

Beheer van middelen  

Efficiënt beheren van de middelen met als doel er 
voor te zorgen dat deze optimaal ingezet worden. 

− Voorziet de nodige werkingsmiddelen (bv 

hardware, toegang tot 3P, PeopleSoft,CMS 

toegangsrechten …). 

− Voorziet een goede personeelsbezetting in overleg 

met de manager inkoop, signaleert nood aan 

bijkomend of ‘upgrading’ van personeel. 

− Stimuleert en voorziet de middelen voor 

kennisoverdracht en ontwikkeling van de 

medewerkers. 

− Waakt over de gebruikte materiële en financiële 

middelen om verspillingen te voorkomen. 

Communicatie en contacten  

Verzorgen van de interne en externe communicatie en 
contacten met als doel via een vlotte doorstroom en 
uitwisseling van informatie de efficiëntie en de 
kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. 

− Is het aanspreekpunt de eigen medewerkers én 

voor collega’s van andere interne diensten  

betreffende de inkoop processen waar men 

verantwoordelijk voor is. 

− Neemt intern de afdeling inkoop  actief deel aan 

werkgroepen, vergaderingen, commissies,…met 

inhoudelijke en procesmatige bijdragen. 

− Werkt samen met andere afdelingen, informeel en 

formeel via overleg, werkgroepen, projecten. 

− Onderhoudt contacten met het werkveld. 

− Verstrekt info aan interne en externe klanten. 

− Zorgt voor correcte en vlotte 

informatiedoorstroming zowel centraal als 

provinciaal. 

− Adviseert en ondersteunt  de  Inkoopmanager en 

de andere coördinatoren om optimalisatie van de 

afdeling inkoop te verwezenlijken 

− Geeft vorm aan het inkoop beleid binnen het 

eigen domein in overeenstemming met het 

algemeen inkoopbeleid 

− Netwerkt op alle niveaus waar nodig. 

Inhoudelijke bijdragen 

Selectief behandelen van dossiers, vragen en/of 
uitvoeren van (project)werkzaamheden met als doel 
inhoudelijk bij te dragen tot de realisatie van de 
opdracht. 

− Ontwikkelt, beheert en optimaliseert de 

inkoopprocessen van het team. 

− Adviseert de teamleden bij complexere  vragen of 

problemen. 

− Assisteert bij technische problemen bij gebruik 

van gespecialiseerde systemen. 

− Promoot de eigen dienstverlening binnen VDAB 

om een optimale dienstverlening mogelijk te 

maken 
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− Neemt zelf een deel van de taken voor eigen 

rekening wanneer de omstandigheden dit 

vereisen. 

Het welzijn van medewerkers, zoals wettelijk 
bepaald, bevorderen. 

 

 


