[Typ hier]

Contractbeheerder Zorg
PROKINO AMSTERDAM
Ben je resultaatgericht, betrokken en zet je gemakkelijk de lijnen uit vanuit een dienstverlenende houding?
Ben je in staat ons contractbeheer vorm te geven en verder te professionaliseren?
Heb je een hands-on mentaliteit, helikopterview en ben je een deskundig adviseur?
Ben jij gedreven, analytisch, heb je een HBO werk- en denkniveau, beheers je Microsoft Office tot in de
puntjes en kennen tender management systemen als Tenderned en Negometrix geen geheimen voor jou?
Ben je assertief, communicatief vaardig en stressbestendig?
Heb jij 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in de zorgsector?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar een Contractbeheerder Zorg voor 36 uur per week. Het gaat om een nieuwe functie, je wordt de
spil in de aanbestedingsprocessen en offertetrajecten van de afdeling Zorg.

Wat ga je doen?








Samen met de regiodirecteuren werk je aan de offertes en inschrijvingen voor de aanbestedingen. Je coördineert
alle werkzaamheden en bent het eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern
Je bent medeverantwoordelijk voor de professionalisering en automatisering van de aanbestedingstrajecten.
Je documenteert de aanbestedingsstukken, zorgcontracten en verplichtingen in het (digitale) archief
Je signaleert aankondigingen voor potentiele aanbestedingen, de afloop van overeenkomsten en coördineert de
verlenging van overeenkomsten
Je beoordeelt de eisen en definities van aanbestedingen en zorgt voor de naleving van de contractvoorwaarden
Je monitort bestaande portals en tender management systemen en zorgt voor uitvoering van noodzakelijke acties
Je stelt managementinformatie en de jaarverantwoording op

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
 Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
 Werklocatie in het hart van Amsterdam op een unieke locatie, goed bereikbaar met het OV
 Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
 Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 12 (€3860 tot €5269 per maand bij een 36-urige werkweek)
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.500 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 150
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Onno Vis (directeur Interne bedrijfsvoering) via: 06-333 42 376.
Enthousiast? Stuur dan je motivatie en CV vóór 14 januari aan Onno Vis, via vacatures@prokino.nl onder
vermelding van ‘Contract manager Zorg’.

