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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Aankoopverantwoordelijke overheidsopdrachten 
 
 

specialist 
 
 
Aankoopverantwoordelijke overheidsopdrachten 
 
 
WoninGent dient als sociale huisvestingsmaatschappij de wetgeving op 
overheidsopdrachten te respecteren bij het aankopen van diensten, leveringen of 
werken. De functie van aankoopverantwoordelijke overheidsopdrachten houdt o.a. 
in het verzamelen, analyseren en opvolgen van de interne aankoopbehoefte. Als 
sociale huisvestigingsmaatschappij sluiten wij technische onderhoudscontracten af 
voor bv. liften, collectieve verwarming, ruimen van septische putten, 
groenonderhoud, poetsen van de gemeenschappelijke delen, … .  
 
Je maakt en volgt de raamcontracten/overheidsopdrachten op, zowel op het vlak van 
wetgeving als door ondersteuning te bieden aan andere personeelsleden op 
contractueel gebied. Ook zorg je ervoor dat het nodige materieel/materiaal 
voorhanden is. Je werkt hiervoor nauw samen met de technisch onderlegde collega’s 
van gebouwenwerking. Daarnaast ondersteun je ook de interne werking en 
gebouwenwerking bij het opmaken en afsluiten van hun contracten (bv. 
dienstverlener voor verhuisbewegingen, contract externe schoonmaakbedrijven, 
aanstellen van een sociaal secretariaat en bedrijfsrevisorenkantoor, 
kantoormateriaal, …).  
 
Je houdt in het oog wanneer deze contracten vernieuwd moeten worden en start 
tijdig een nieuwe procedure op. Je organiseert opstartvergaderingen met alle 
belanghebbenden (internen en externen) en ondersteunt je collega’s bij de 
contractuele uitvoering, … . 
 
Ten slotte treed je ook op als contactpersoon tussen WoninGent en haar 
stakeholders (Stad Gent, Gentse Huisvestingsmaatschappijen, VVH, …) m.b.t. 
eventuele samenwerkingen op het vlak van raamcontracten.  
 
 
Je maakt deel uit van de staf van gebouwenwerking 
Je rapporteert aan de verantwoordelijke administratie en projectfinanciering en de 
manager gebouwenwerking 
Je werkt nauw samen met de coördinatoren van gebouwenbeheer, de manager 
bewonerswerking en alle afdelingshoofden  
 
 
Verantwoordelijke administratie en projectfinanciering 
 
 
Opleiding: hoger onderwijs of gelijkwaardig door relevante ervaring. 

Ervaring: goede administratieve vaardigheden (je hebt een vlotte pen, vindt het leuk 
om een beslissing schriftelijk te onderbouwen en hebt een groot leervermogen). 
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Kernopdrachten:  
 
Verzamelen, analyseren en opvolgen interne aankoopbehoefte  
Op basis van de informatie zoals aangeleverd door de verschillende afdelingen, 
verzamel en analyseer je de interne behoeften aan kantoor- en vakmateriaal, 
benodigdheden van verbruik- en investeringsgoederen, (technische) 
onderhoudscontracten, verzekeringen, diensten voor personeel, leasecontracten, … 
zodat in kaart kan worden gebracht welke contracten er dienen afgesloten te 
worden. 
Alvorens een aankoopprocedure te starten, stem je met de desbetreffende afdeling 
af aan welke voorwaarden de goederen en/of diensten en/of werken dienen te 
voldoen en welk budget hiervoor beschikbaar is. 
 
Uitschrijven van lastenboeken en opvolgen aanbestedingsprocedure 
Op basis van marktonderzoek en in overleg met het managementteam onderneem je 
volgende stappen: 
- Voorstel tot aanbestedingsprocedure doen (met of zonder publieke 
bekendmaking), inclusief de partijen die zeker betrokken moeten worden en 
rekening houden met de prijs en de kwaliteitsvereisten; 
- Opstellen van een lastenboek en alle bijhorende (administratieve) 
formaliteiten vervullen; 
- Alle formaliteiten met betrekking tot het bekendmaking uitvoeren; 
- Beoordelen van binnengekomen offertes en opmaken van een 
voorstel/gunningsverslag; 
- Contact opnemen met de inschrijvers om te onderhandelen over de 
garanties in verband met prijs, kwaliteit, termijnen en betalingsvoorwaarden (indien 
dit is toegelaten door de wetgeving op overheidsopdrachten);  
- Rapporteren van het verloop van de procedure aan bestuursorganen; 
- Betrokken partijen op de hoogte brengen van de genomen beslissing. 
 
 
Opvolgen contractuele uitvoering (raam)contracten 
Je organiseert opstart- en evaluatievergaderingen met de 
leveranciers/aannemers/dienstverleners en interne verantwoordelijken.  
 
Je volgt de verdere uitvoering op. Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de 
overeengekomen vereisten, volg je de nodige stappen in het kader van reclamatie en 
protesteren tegen de factuur, conform de wetgeving op overheidsopdrachten. 
 
Beheer aankoop-/raamcontracten 
In het kader van het beheer van de aankoop- en raamcontracten, leg je een dossier 
aan voor elke aanbestedingsprocedure. Daarnaast bouw je een klassement uit van 
aankoopdossiers, zodat aankoopcontracten steeds geraadpleegd en verder 
opgevolgd kunnen worden. 
 
Beheer verzekeringscontracten 
In overleg met het management zorg je voor het beheer van allerlei (al dan niet 
verplichte) verzekeringscontracten van de maatschappij: 
- Voorbereiden en opvolgen van de uitvoering van verzekeringscontracten 
(conform wetgeving op overheidsopdrachten); 
- Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten overeenkomstig de te volgen 
procedures; 
- Voorbereiden en opvolgen van de uitvoering van verzekeringscontracten; 
- Het aanleggen en up tot date bijhouden van verzekeringsdossiers.   

Functie-inhoud 
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Interne afstemming / samenwerking / overleg 
Je hebt regelmatig overleg met het management, afdelingshoofden, 
hoofdmagazijnier en preventieadviseur voor wat betreft: 
- De noden aan te kopen leveringen, diensten en uit te voeren werken; 
- Afstemming aankopen binnen vastgesteld en opgemaakt budget door de 
diensten; 
- Afstemmen van interne voorwaarden tot aankoop (veiligheid- en 
kwaliteitsgaranties);  
- Status van het aankoopproces; 
- Opvolgen algemene  uitvoering van de opdracht (contractueel); 
- Beantwoorden van vragen en/of inlichtingen komende van de afdelingen 
met betrekking tot de afgesloten contracten; 
- Rapporteren aan het management omtrent de status van het 
aankoopgebeuren; 
- Opnemen van suggesties komende van de verschillende afdelingen. 
 
Opvolgen van wetgeving overheidsopdrachten 
Je volgt nauwgezet de (laatste) wetgeving en trends op met betrekking tot de Wet 
Overheidsopdrachten en de verplicht te volgen aankoop- en 
aanbestedingsprocedure. Je gaat hierbij op zoek naar mogelijke verbeteringen en/of 
vereenvoudiging met steeds het oog op naleving van verplichte procedures.  
 
Gegevensbeheer 
Je draagt bij tot het gegevensbeheer en een optimale informatiedoorstroming 
binnen de hele organisatie. 
 
 
 
Belangrijkste interne interacties:  
Management, jurist, preventieadviseur, dossierverantwoordelijken interne 
werking/bewonerswerking/gebouwenwerking. 

Belangrijkste externe interacties: 
Leveranciers, aannemers, dienstverleners, VVH, Artevelde werkgroep, Stad Gent    
 
 
 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 
 
Organisatiecompetenties                       niveau 

Efficiënt werken 3 
Klantgerichtheid  2 
Samenwerken 2 

 

 
  

 
Functie specifieke competenties          

Assertief handelen 1 
Initiatief 1 

 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 
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Onderhandelen 2 
Rapporteren 2 
Resultaatgericht werken 1 
Analyseren 3 
Nauwkeurig werken 2 
Schriftelijke communiceren 3 

 

 
Attitude 
Zich flexibel opstellen 2 
Zich stressbestendig opstellen 2 
Zich waardig en integer gedragen 2 

 

http://www.woningent.be/


 

WoninGent cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nummer 4150 – BTW BE 0400.032.156 – 
RPR Gent       
Maatschappelijke zetel: Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent -  www.woningent.be  
Gebouwenwerking: Brusselsesteenweg 479 – 9050 Gent  / Kaleweg 3 – 9030 Gent 
Bewonerswerking: Kikvorsstraat 113-115 – 9000 Gent – Tel 09 235 99 60     

 
Competenties WoninGent 

Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te 
voeren. De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste 
niveau, niveau 3 het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau 
dat van toepassing  is op uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger 
niveau wordt aangeduid, u ook de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij 
de competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden 
coachen en begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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