
 

 
 
 
 

”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de sector.” 
 
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).  
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat hun personeel met 
plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is. Daarbij streven we naar zo weinig 
mogelijk verzuim of uitval. Gebeurt dat toch, dan kunnen schoolbesturen de kosten voor vervanging door het 
Vervangingsfonds vergoed krijgen. Het Participatiefonds betaalt de kosten voor werkloos geworden ex-
werknemers. Die helpen we met ons re-integratieprogramma zo snel mogelijk aan een nieuwe baan.  
 
De besturen van de fondsen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau waar 
momenteel circa 60 personen werken. We zijn gevestigd op een van de mooiste locaties van Rotterdam, 
Willemswerf, met fantastisch uitzicht over de Maas!  
 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

Inkoper (voor ca. 32 uur per week) 
 
Het is je verantwoordelijkheid om de inkoop voor de organisatie op efficiënte wijze te organiseren en hierover 
op operationeel en strategisch niveau te adviseren aan het management.  
Je draagt zorg voor het opstellen van het programma van eisen en voor het initiëren, regisseren en uitvoeren 
van (meervoudig onderhandse of Europese) aanbestedingen. Uiteraard bewaak en monitor je gemaakte 
afspraken en stuur je waar nodig bij. 
 
Ook  werk je mee aan het aanpassen/verbeteren van gestandaardiseerde processen, werkwijzen, monitoring 
en templates ten aanzien van inkoop. 
 
Functie-vereisten: 

 Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau en hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring 
met (Europese) aanbestedingen.  

 Je beschikt minimaal over Nevi 1 en bij voorkeur Nevi 2. Tevens beschik je over kennis van de huidige 
wet- en regelgeving omtrent aanbestedingen. 

 De competenties pro-activiteit, plannen en organiseren, klantgerichtheid en samenwerken zijn op jou 
van toepassing. 

 Goede contactuele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn van groot belang om deze 
functie vorm te geven en om aansluiting te vinden bij de budgethouders.  

 Je hebt veel positieve energie en geduld om verbeteringen tot stand te brengen. 

 Je beschikt over een hands-on-mentaliteit en bent bereid om uitvoerende klussen op te pakken indien 
dit gewenst is. 

 
Wij bieden:  
Een uitdagende baan in een interessant werkveld met professionele collega’s. Het salaris is  afhankelijk van 
kennis en ervaring (max € 4.767,-. Vanaf 1 april 2020 € 4.863,-). Wij volgen de cao APG.  
Uiteraard bieden wij ook een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat een interne kandidaat 
voor. 
 
 
 
 



 

Informatie:  
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Hein Mak, manager bedrijfsvoering (06-11006810 / 
010-2177640).  Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Anika Daudey-
Huisman of Karin Eding via personeelszaken@vfpf.org of 010-2177640. 
 
 
Solliciteren op de vacature Inkoper 
Je kunt je brief en CV, vóór 1 december  a.s., sturen aan P&O via onze sollicitatiepagina. 
Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

https://fd10.formdesk.com/vfpf/sollicitatieformulier-vfpf

