
      VNG International zoekt een Acquisitie medewerker (M/V)  

 

Algemene informatie 

VNG International is de organisatie voor Internationale Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Onze missie is het ontwikkelen van een krachtig en democratisch lokaal bestuur wereldwijd. Europese en 

internationale samenwerking tussen lokale overheden behoort nadrukkelijk tot ons werkterrein. VNG International biedt 

internationaal diensten aan voor de publieke sector, veelal in opdracht van de Europese Commissie, Nederlandse 

Ministeries, Wereldbank, en andere nationale en multilaterale instellingen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag 

waar 50 mensen werkzaam zijn. Daarnaast heeft VNG International buitenlandse vestigingen en dochterorganisaties in 

Tsjechië, Tunesië en Zuid Afrika. Voor het uitvoeren van onze projecten en programma’s werken met een pool van 

experts op relevante vakgebieden. Op jaarbasis hebben we een omzet van ruim €20 miljoen. 

 

Voor de afdeling Operations & Logistics zijn we op zoek naar een proactieve acquisitie medewerker (M/V), die het als 

een uitdaging ziet om bij te dragen aan de volledigheid van de offertes conform regelgeving bij openbare 

aanbestedingen.  

De afdeling en de werkzaamheden 

De afdeling Operations & Logistics bestaat op dit moment uit 8 medewerkers (in totaal 6.45 fte) in de functies van 

Secretaresse (3 pers.), Project Officer (3 pers.), Acquisition Coördinator (1 pers.) en de Manager Operations & 

Logistics (1 pers.) 

 

Binnen deze afdeling zijn is de acquisitie medewerker o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken en 

verantwoordelijkheden. 

 Het analyseren van tender documenten (Procurement Notice, Instructions to Tender, Terms of References en 

andere relevante documenten) op de benodigde administratieve documenten, procedures en verdere 

vereisten; 

 Het goed op de hoogte zijn van de verschillende tender procedures van de voornaamste klanten van VNG 

International zoals o.a. de EU, de Wereld Bank en andere relevante donoren; 

 Het verzorgen van relevante standaard documentatie en administratie t.b.v. acquisitietrajecten; 

 Het verzorgen van formatering, opmaak en verzending van tenders; 

 Het bewaken van de gestelde deadlines;  

 Het verzorgen van archivering van tenders in het elektronisch archief e-Synergy. 

Profiel van de ideale kandidaat 

 HBO niveau  

 Ervaring met tender procedures en openbare aanbestedingen is een pré 

 Ervaring met databases & relatiebeheer systemen 

 Nauwgezetheid 

 Stressbestendigheid 

 Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) in minimaal de Nederlandse en de Engelse 

taal  

 Beheersing van Spaans en Frans is een pré 

 Zeer goede kennis van MS Office 

Arbeidsvoorwaarden 

 24 vakantiedagen; 

 Werkweek van 4 of 5 dagen (0,8 fte of 1 fte) in overleg. Minder dan 4 dagen is niet bespreekbaar; 

 Bij 1 fte: 7 ADV-dagen (waarvan gemiddeld 5 vooraf vastgestelde sluitingsdagen) 

 Salaris marktconform, afhankelijk van ervaring en achtergrond (schaal 6 is het uitgangspunt); 

 Eindejaarsuitkering: vast 4,6%, resultaatsafhankelijk 3,4%; 

 Tegemoetkoming in de reiskosten; 

 Aanbod ziektekostenverzekering tegen aantrekkelijke collectieve kortingen; 

 ABP-pensioen regeling (bijdrage werkgever ca. 70%). 

Belangrijke informatie 

 Ingangsdatum: Zo snel mogelijk 

 Reacties (CV inclusief motivatiebrief) per e-mail naar recruitment.vngi@vng.nl o.v.v. ‘Acquisitiemedewerker’  

 Deadline: zondag 24 september 2017 

 Contact persoon: Anouk de Boer, HR Business Partner 070 373 86 03  

 www.vng-international.nl  

 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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