Gezocht: Inkoop- en contractmanager jeugdhulp
Reageer nu op deze leuke functie!
Wij - de Netwerkorganisatie regio Alkmaar - zijn
een enthousiast en gedreven team dat de
inkoop en het contractmanagement regelt voor
zeven gemeenten: Heerhugowaard, Alkmaar,
Langedijk (HAL), Bergen, Uitgeest, Castricum,
Heiloo (BUCH).

Wat vragen wij?
Minimaal hbo werk- en denkniveau.
Relevante werkervaring in de jeugdhulp
bij een aanbieder, een gemeente of als
inkoop-/contractmanager in het sociaal
domein.

Vragen? Solliciteren? Neem contact op met Margriet Zondervan, manager zorginkoop en
contractmanagement, via 06 55 22 21 08. Stuur je sollicitatie voor donderdag 19 september 2019 naar
contractmanagement@alkmaar.nl t.a.v. Margriet Zondervan, o.v.v. ’Inkoop- en contractmanager
jeugdhulp’.

Als inkoop- en contractmanager:
• Ontwikkel en bewaak je de meerjarenstrategie van de inkoop- en het contractmanagement.
• Begeleidt, verzorg, ondersteun, faciliteer en draag je bij aan de contractering van de regionaal
in te kopen producten en diensten.
• Monitor en bewaak je de contractuele afspraken per aanbieder en op regionaal niveau de
geleverde productie en het budget.
• Adviseer je proactief de gemeenten op basis jouw interpretaties over trends en belangrijke
signalen.
• Ben je betrokken bij de doorontwikkeling van het zorgaanbod en innovatie van het zorgaanbod.
• Ben je een netwerker die een zakelijke samenwerkingsrelatie met aanbieders kan opbouwen én
onderhouden zonder daarbij de belangen/doelstellingen van de gemeenten uit het oog te
verliezen.
• Ben jij voor jouw accounts de vraagbaak voor alle collega’s. Jij informeert en adviseert daar
waar nodig. Werkt samen met je collega’s binnen het team en de regio.
• Krijg je energie van het werken in een politiek gevoelig domein waarbij de kaders nog niet
uitgekristalliseerd zijn.
• Coördineer je de inkoop, het contract- en accountmanagement naar aanbieders en zorg je voor
goede voorbereiding en verslaglegging van de accountgesprekken.
• Heb je kennis van relevante wetgeving (bijvoorbeeld de Jeugdwet).
• Ben je doelgericht, een netwerker, analytisch, werk je plan- en procesmatig, ben je op schrift en
Voor de functie geldt een marktconform salaris, afhankelijk van de functiewaardering conform HR21. De
inschaling is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Het betreft een contract van 32-36 uur per week. De
aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar met optie tot verlenging. De indiensttreding vindt
plaats bij de gemeente Alkmaar met de daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden. Met ingang van 1 januari
2017 is het Individueel Keuze Budget (IKB) onderdeel van de Cao sector gemeenten. De vakantietoelage,
de levensloopbijdrage, de eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof (bij een voltijd dienstverband) worden
omgezet in een IKB-budget. Het IKB-budget is een persoonlijk budget van 17,02% van het bruto
maandsalaris. Als medewerker kun je het IKB-budget inzetten voor verschillende aangewezen doelen en/of
laten uitbetalen.
Bij gebleken geschiktheid hebben kandidaten die werkzaam zijn bij een van de zeven gemeenten in de
regio Alkmaar voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

