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Deskundige aankoopbeheer 

 

1.1 Functieomschrijving 

 
Als deskundige aankoopbeheer optimaliseer je het zonale aankoopbeleid, centraliseer je de 
zonale aankopen en ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren, adviseren, 
administratief beheren en analyseren van aankoop- en aanbestedingsdossiers.  
 
 
Je taken bestaan onder andere uit: 

 Het voeren van overheidsopdrachten  
 Het ondersteunen van de zonale medewerkers in het opmaken van correcte 

overheidsopdrachten.  
 Het creëren van schaalvoordelen binnen het zonale aankoopbeleid  

 
Je bent: 

 Organisatorisch en administratief sterk 
 Nauwkeurig 
 Zelfstandig  
 Betrouwbaar en plichtsbewust 

 
 

1.2 Aanwervingsvoorwaarden 

Je voldoet aan volgende voorwaarden: 
 Beschikken over een functiegericht bachelordiploma (economische of technische 

richting) 
 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (te 

bewijzen via een recent uittreksel uit het strafregister). 
 De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
 Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 
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1.3 Aanbod  

 Contract onbepaalde duur 
 Loon volgens wettelijke barema's B1-3 
 Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privéanciënniteit 

wordt meegerekend voor maximum 10 jaar. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques van € 7, terugbetaling abonnement openbaar 

vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, ... 
 Werken in glijtijdsysteem 

 

1.4 Plaats tewerkstelling 

BRANDWEER ZONE KEMPEN 
Stelenseweg 92  
2440 GEEL 
 

1.5 Waar en hoe solliciteren? 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaten wordt vastgelegd op dinsdag 18 
februari 2020. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de 
datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 
 
Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden: 

 CV 
 Motivatiebrief 
 Kopie van je hoogst behaalde diploma 
 Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 

 
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan via email of telefoon contact op met 
de personeelsdienst via vacature@brandweerzonekempen.be of 014 28 78 50. 
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Functiebeschrijving 
 

Deskundige Aankoopbeheer 
 
 

 
Doel 

 
Als deskundige aankoopbeheer ben je verantwoordelijk voor het 
voorbereiden, organiseren, adviseren, administratief beheren en 
analyseren van aankoop- en aanbestedingsdossiers. 

 
Kerntaken en takengebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kernresultaatsgebieden 
 
Je bent verantwoordelijk voor de aankoopdossiers van A tot Z 
(precontractueel tot uitvoeringsfase). Deze dossiers betreffen 
zowel brandweer specifieke als andere aankopen, leveringen en 
diensten : 
 

1. Je start de organisatie van lancering van de markt:  
 
 

 Je vergaart de nodige informatie en budgettaire 
consequenties bij interne klanten. 

 Je begeleidt aanvragers zodat de aankoop-technische en 
vaktechnische input tot de juiste behoefteanalyse- en definitie 
leiden. 

 Je maakt een overzicht van de doorlooptijd van de procedure 
inclusief stappen en acties, je bewaakt de tijdslijn. 

 Je doet voorstellen naar gunningswijze, criteria, specificaties 
en contractuele voorwaarden voor een maximaal 
aankoopresultaat. 

 Je maakt de bestekken op en doet de bekendmakingen. 
 Je begeleidt en finaliseert de beoordeling van inschrijvers en 

offertes. 
 Je ondersteunt de bevraging van en bij de onderhandelingen 

met de inschrijvers. 
 

2. Je maakt de besluiten op voor de zonecollege en zoneraad 
met betrekking tot procedure, sluiting, uitvoering, … en de 
gunningsbrieven. 
 

3.  Je volgt de uitvoering op van de aankoop-contracten tot aan 
de betaling (goederenontvangst, uitvoeringstermijnen, 
borgstelling, ambtshalve maatregelen, opleveringen,...). In 
geval van geschillendossiers sta je in contact met de 
juridische dienst. 

 
Contract- en leveranciersmangement 
 

1. Je hebt een accurate marktkennis van leveranciers, 
dienstverleners, producten en diensten. Je prospecteert, 
analyseert en actualiseert (markttendensen, nieuwe 
producten, nieuwe leveranciers,...). 
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2. Je evalueert lopende contracten en opdrachtnemers en 
komt met verbeteringsvoorstellen 

 
Je biedt ondersteuning aan de verschillende directies 
 

1. Je identificeert de aankoopbehoeften 
2. Je doet voorstellen tot verbetering van processen en 

procedures en werkt voorstellen uit 
 
Je adviseert de bestellers bij complexere prijsvragen en 
adviseert hen rond dossierverwerking en de efficiënte opvolging 
van de dossiers 
 
Je bent aanspreekpunt van de verschillende directies en van de 
vakofficieren.  
 
Je volgt de wettelijke en reglementaire bepalingen op. 
 

1. Je bewaakt en volgt de wettelijke administratieve procedures 
op.  Je houdt alle interne procedures die betrekking hebben 
op aankoop en bestellingen up to date en zorgt voor de 
communicatie naar belanghebbenden binnen de organisatie. 

2. Je bent een aanspreekpunt op het vlak van 
overheidsaankopen 

 
Je werkt samen met de juridische en/of financiële dienst voor 
advies rond financiële en contractuele bestekbepalingen en 
besluitvorming. 
 
De functie-inhoud is niet limitatief. Er kunnen andere taken opgelegd 
woeden afhankelijk van de vereisten van de dienst en om de 
continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren. 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De functie krijgt leiding van: 
De deskundige aankoop staat onder de hiërarchische leiding van de  
Directeur logistiek. 
 
De functie geeft leiding aan: 
Desgevallend, stuurt de deskundige aankoopbeheer de administratief 
medewerker logistiek aan voor kleinere aankoopdossiers. 
 

 
Netwerkelementen 

 
De functie krijgt info van 
 
Leden technische 
commissie 
Zonecommandant 
Officieren 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Beslissingen Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, …. 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

   
 
De functie geeft info aan 
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Leden technische 
commissie 
Zonecommandant  
Officieren 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen, 
beslissingen, … 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

   
 
Autonomie 
 

 
De functie kan autonoom beslissen over: 

- De concrete uitvoering van de hem opgedragen taken. 
 
De functie moet autorisatie vragen voor: 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of 
door het algemeen werkingsreglement van de dienst. 
 

 
Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

Plaats in het 
organogram 

De deskundige aankoopbeheer bevindt zich op het 
bevorderings-/aanwervingsniveau in het 
administratief kader. 

Specifieke 
kenmerken 

Hoofdzakelijk werken in dagdienst, occasioneel 
avond- en weekendwerk is mogelijk. 

 
Niveau Conform rechtspositieregeling 
Aanwerving Conform rechtspositieregeling  
Inwerktijd  Conform rechtspositieregeling 
Diploma Conform rechtspositieregeling 
Loonklasse B1-B2-B3 

 
 
 


