De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op
korte termijn op zoek naar een:

Hoofd Inkoop en Magazijn (m/v)
Het hoofd Inkoop en Magazijn geeft leiding aan de
afdeling Inkoop en Magazijn en is belast met het
ontwikkelen van tactisch inkoopbeleid en het
verwerven van ge-/verbruiks- en investeringsgoederen
ten behoeve van de instelling.
Functie inhoud:
• Geeft leiding aan de medewerkers van afdeling
Inkoop en Magazijn en voert het personeelsbeleid uit;
• Organiseert en coördineert de dagelijkse
werkzaamheden van de medewerkers inkoop, ziet toe
op de uitvoering van de werkzaamheden en bewaakt
het inkoopproces van geheel Fundashon Mariadal;
• Draagt zorg voor het opstellen en onderhouden van
het inkoopbeleid, stelt inkoopprocedures op, draagt
zorg voor contractbeheer en
leveranciersmanagement;
• Signaleert budgetoverschrijdingen per afdeling en
rapporteert deze aan de desbetreffende
leidinggevende;

• Ondersteunt de leidinggevende bij het opstellen van
de investeringsbegroting;
• Stelt de inkoopprocedures op en bewaakt de naleving
ervan;
• Adviseert en informeert interne klanten bij
inkooptrajecten en –beslissingen.
• Vraagt bij geselecteerde leveranciers offertes op en
voert daar waar nodig prijsonderhandelingen en
contractbesprekingen;
• Draagt er zorg voor dat de materialen waar
Fundashon Mariadal voorraad van houdt op een
effectieve en efficiënte manier worden opgeslagen;
• Draagt er zorg voor dat de vooraadniveau’s van de
diverse materialen en middelen voldoende zijn om
de voortgang van de werkzaamheden binnen FM te
garanderen daarbij rekening houdend met de,
bedrijfseconomisch gezien, optimale voorraad hoogte.
Zorg samen met de financiële administratie voor de
administratieve afstemming van de voorraden.
Functie-eisen
• Een opleiding op hbo-niveau en commerciële kennis
en ervaring zijn vereist.
• Kennis van de markt, medische apparatuur/
zorgmiddelen, administratie en automatisering is van
belang.
• Beheersing van MS Office pakket
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.
• Sociale vaardigheden zoals tact,
onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht,
integriteit, doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid.

Wat bieden wij
De functie van hoofd Inkoop en Magazijn is ingedeeld
in Functie groep 55 min $ 3.165,= en max $ 4.503,=
bruto per maand conform de geldende salarisschaal
van Fundashon Mariadal.
Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com /
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Wilt u meer informatie
over de functie dan kunt u contact opnemen met de
Manager Finance & Control,
de heer Martinus Van der Vat via email:
MvanderVat@fundashonmariadal.org
Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van
diploma’s en c.v. te richten aan: mevrouw Adeline
Montero, HR Consulent, via e-mail adres:
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org
Sluitingsdatum 10 augustus 2018

