Voel jij je als een vis in het water binnen het Sociaal Domein en heb jij de ambitie om het Sociaal Domein verder
te ontwikkelen bij Inkoop Bureau Midden Nederland? Lees dan verder!

Over IBMN
Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) is een samenwerkingsvorm (stichting) tussen een aantal
overheidsinstanties in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Inmiddels hebben 9 gemeenten zich aangesloten,
waarmee we circa 200.000 inwoners bedienen. Het doel van IBMN is om financiële, kwalitatieve en procesmatige
voordelen voor de deelnemende organisaties te realiseren.

Over de functie
Na de decentralisatie van het Sociaal Domein in 2015 zijn gemeenten hard bezig geweest met resultaatgericht
inkopen van zorg. Als inkoopmanager Sociaal Domein ben je verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de
IBMN-dienstverlening binnen het Sociaal Domein. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de aangesloten
gemeenten wanneer men vragen heeft over het Sociaal Domein. Naast deze inkoopadviezen, begeleid je de
gemeenten ook met het in de markt zetten van een eventueel aanbesteding en begeleid je het proces van
strategiefase tot gunningsfase. Je zorgt voor een goede projectbegeleiding met als doel het vertalen van de
zorgvraag van de burger naar concrete overeenkomsten met zorgaanbieders.
Binnen IBMN werken we met zelfsturende teams. Dit houdt in dat je - naast je domein werkzaamheden binnen
het Sociaal Domein - samen met twee andere senior inkoopmanagers verantwoordelijk bent voor het
functioneren en verder uitbouwen van IBMN. Concreet betekent dit dat werkzaamheden op gebied van financiën,
communicatie / marketing, ICT of huisvesting ook onderdeel uitmaken van je werkzaamheden en dat de functie
een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en vrijheid met zich meebrengt.

Jouw profiel
●
●

HBO werk- en denkniveau
Je hebt ruime ervaring binnen het Sociaal Domein en kennis van de wet- en regelgeving van het Sociaal
Domein en de Aanbestedingswet
● Je hebt affiniteit met inkoop
● Je bent klant- en oplossingsgericht en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
● Je beschikt over de communicatieve en sociale vaardigheden om met allerlei niveaus binnen
deelnemende gemeenten te schakelen
● Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie van deelnemende gemeenten en het IBMNbestuur op het gebied van strategische inkoop binnen het Sociaal Domein
● Je kunt verschillende projecten en werkzaamheden gelijktijdig oppakken (sterke project manager)
● Je hebt de energie en drive om in een relatief nieuw gebied te gaan bouwen.
Ervaring met complexe Europese inkoop- en aanbestedingsprocedures heeft onze voorkeur, maar we vinden het
vooral belangrijk dat je dat je qua persoonlijkheid en competenties bij ons past en dat je enthousiast wordt van
het bouwen en ontwikkelen van de IBMN Sociaal Domein dienstverlening.

Ons aanbod
IBMN biedt je een unieke kans om bij de koploper onder de gemeentelijke inkoopbureaus in Nederland de
dienstverlening op het gebied van Sociaal Domein verder te ontwikkelen en professionaliseren.
Daarnaast kun je rekenen op:
● een bruto maandsalaris van maximaal €4.000 – €6.000 per maand op basis van 36 uur, afhankelijk van
ervaring
● een eindejaarsuitkering
● uitstekende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
● een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
Meer weten?
Deze vacature wordt beheerd door Coppa Interim Solutions. Voor meer informatie over de functie van
Inkoopmanager Sociaal Domein en de procedure kun je contact opnemen met Kathelijn Bakker, Manager Talent
Development & Recruitment, op telefoonnummer 06 23 71 51 46 of kathelijn.bakker@coppa.nl.

