
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : 7-11-2017 
Functiebeschrijving  : Medewerker Inkoop 
Vastgesteld besluit CvB : 21-11-2017 
 
 
Waardering  
Salarisschaal 8  
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Financiën, Inkoop en Projecten  
 
- Verantwoording: aan Hoofd Inkoop 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd voor alle onderwijsclusters en ondersteunende 
diensten van Scalda en voor inkoopnetwerken waar Scalda deel van uitmaakt. 
 
De medewerker inkoop verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
- Instructie en ondersteuning ten aanzien van uitvoering van het inkoopbeleid  
- uitvoering van centrale inkoopprocessen 
- Contractenbeheer en contractmanagement 
- toepassing van inkoop- en contractinstrumenten 
 
 
Resultaatgebieden 
 

1. Resultaatgebied Instructie en ondersteuning ten aanzien van decentrale 
uitvoering van het inkoopbeleid 

 
Activiteiten: 
- Geeft instructie en inkooptechnische ondersteuning aan decentrale bestellers bij 

het uitvoeren van operationele inkoopprocessen (bestellen, ontvangen) volgens 
vastgesteld inkoopbeleid en inkoopprocedures 

- Geeft instructie en inkooptechnische ondersteuning aan decentrale uitvoerders 
van contractenbeheer en contractmanagement processen 

- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan interne klanten en hoofd inkoop over 
het bestellen en ontvangen van leveringen en diensten en het beheren en sturen 
op contracten. 

 
 

2. Resultaatgebied uitvoering van centrale inkoopprocessen 
 

Activiteiten: 
- Voert centrale operationele inkooptaken uit, zoals bestellen, ontvangen en 

factuurcontrole van centraal door team inkoop ingekochte inkooppakketten 
- Voert operationele inkooptaken uit van bijzondere of nieuwe leveringen en diensten 

die extra inkoopkennis en/of aandacht vragen  
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- Ondersteunt de tactische inkoopprocessen en voert (delen van) kleinschalige 
offertetrajecten, enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen uit 
 
 

 
3. Resultaatgebied Contractenbeheer en contractmanagement 

 
Activiteiten: 

- Controleert de door (senior) inkopers aangeleverde contractdocumenten en 
afgeronde aanbestedingsdossiers op volledigheid en vormt hiermee beheerde 
contractrecords in het contractensysteem 

- Beoordeelt door contractbeheerders van clusters en diensten ingevoerde 
contractrecords op volledigheid en kwaliteit en voert mutaties door op bestaande 
contractrecords, contractdocumenten en waarschuwingssignalen. 

- Genereert en verspreidt voorgedefinieerde of te configureren inkoop- en 
contractrapportages en voorgedefinieerde (analyse)documenten 

- Levert op verzoek van opdrachtgever(s) passende inkoop-technische 
ondersteuning van het (gezamenlijke) contractmanagement tijdens de 
gebruiksfase van het aanbestedingsresultaat 

 
 

4. Resultaatgebied Inkoop- en contractinstrumenten 
 
Activiteiten: 

- Levert een bijdrage aan de praktische uitwerking en ondersteunt het gebruik van 
instrumenten voor het effectief, efficiënt en rechtmatig plannen, uitvoeren en 
rapporteren van inkoop- aanbestedingen- en contractprocessen. 

- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd inkoop over optimalisatie 
van inrichting, beheer en gebruik van inkoop- en contractinstrumenten 

 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- De medewerker inkoop legt verantwoording af aan het hoofd inkoop over de 
kwaliteit van instructie en ondersteuning van de decentrale uitvoering van 
inkoopbeleid, de kwaliteit van uitvoering van centrale inkoopprocessen, de 
kwaliteit van (ondersteuning van) contractenbeheer en contractmanagement en 
de bijdrage aan optimale inkoop-en contractinstrumenten 

- De medewerker inkoop werkt binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving, 
vastgesteld inkoopbeleid, specifiek geformuleerde beleidslijnen, 
inkoopprocedures en werkafspraken met het hoofd inkoop 

- De medewerker inkoop neemt beslissingen bij/over de uitvoering, instructie en 
ondersteuning van operationele inkoop- en contractprocessen, de bijdrage aan 
centrale inkoopprocessen, de uitvoering en ondersteuning van contractenbeheer 
en contractmanagement en de bijdrage aan het gebruik, beheer en ontwikkeling 
van inkoop-en contractinstrumenten. 

 
Kennis en vaardigheden 
- Theoretische en praktisch gerichte kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze 

en procedures binnen Scalda; 
- Theoretische en praktisch gerichte kennis van de administratieve afhandeling van 

operationele en tactische inkoopprocessen; 
- kennis van het registreren en beheren van contracten; 
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- kennis van de opbouw van (gezamenlijke en/of Europese) aanbestedingsdocumenten 
en contracten 

- vaardig in het instrueren van gebruikers van inkoop-en contractinstrumenten 
- vaardig in het gebruik van Office applicaties (o.a. gebruikservaring Excel) 
- vaardig in gebruiksvriendelijk communiceren met interne en externe klanten en 

relaties 
- beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
- werk- en denkniveau: MBO+  
 
 
Contacten 
- met decentrale bestellers en contractbeheerders/contractmanagers om instructie te 

geven en de ondersteuning van operationele inkoop-en contractprocessen af te 
stemmen 

- met medewerkers van team inkoop om de activiteiten af te stemmen met de overige 
activiteiten van het team 

- met externe dienstverleners om af te stemmen over contractbeheersaspecten van 
uitbestede onderdelen van aanbestedingsprojecten; 

- met leveranciers over afwijkingen in operationele inkoopprocessen, beheer van 
contracten en opvolging van leveranciersprestaties  

- met inkoop- en materiedeskundigen van inkooppartners over de afstemming van 
beheer en opvolging van gezamenlijke contracten 

- met vakgenoten over (nieuwe) ontwikkelingen op het vakgebied om tot afstemming te 
komen.  

 
 
 


