
  

Waterschap Hollandse Delta 

Senior Inkoopadviseur 

Welke veranderingsgerichte inkoopprofessional wil waterschap Hollandse Delta 

naar de volgende fase van ontwikkeling brengen? 

Op de Zuid-Hollandse eilanden zorgt Waterschap Hollandse Delta met 

circa 550 medewerkers voor stevige dijken en duinen, voor het 

zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, 

zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap 

overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor 

voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het 

waterschap wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Het 

waterschap is dan ook volop in beweging en in ontwikkeling. Hierin 

passen professionals die energie krijgen van veranderdynamiek en 

werken vanuit een positieve grondhouding. 

Om haar ambitie te realiseren zoekt het waterschap voor de afdeling Bestuurlijk & Juridische zaken versterking op 

senior niveau voor de rol van Inkoop Adviseur.  

Deze nieuw te werven professional is autoriteit op zijn/haar vakgebied, met name 

op complexe aanbestedingstrajecten en inkoop, en vindt het bovenal belangrijk 

om kennis te delen en over te brengen. In deze rol krijg je veel zelfstandigheid en 

ruimte om mee te denken over de strategische positionering van inkoop en 

aanbesteding binnen het waterschap. De Adviseurs bepalen de ontwikkelrichting 

van de inkoopfunctie binnen het waterschap op middellange tot lange termijn en 

scheppen voorwaarden en kaders om activiteiten voor diverse technische- en 

niet-technische afdelingen effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. Je adviseert 

over en begeleidt complexe (Europese) aanbestedingstrajecten voor zowel 

individuele opdrachtgevers als multidisciplinaire teams. Je voert inkoopanalyses 

uit en vertaalt deze naar inkoopactieplannen en -strategieën. Verder draag je bij aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

en aan de versterking van de professionaliteit van de inkoopfunctie binnen het waterschap.  

Wat breng je mee? 

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en aantoonbare recente ervaring met Europees aanbesteden bij voor-

keur aangevuld met een relevante inkoopopleiding (post HBO Inkoop en Aanbesteden, NEVI 1 en 2 of vergelijkbaar); 

- Je hebt tenminste drie jaar ervaring met aanbestedingen van werken/diensten/leveringen; 

- Je staat stevig in je schoenen, je bent communicatief vaardig, ondernemend en resultaatgericht ingesteld; 

- Je bent in staat om anderen te enthousiasmeren en integrale samenwerking te bevorderen.  

 

Zoek je een kennisintensieve omgeving in verandering met een uitstekende work-life balance?  

Dan is nu het moment om in te stappen! 
 

De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld 

Executive Search. Voor meer informatie over de functie en over waterschap Hollandse 

Delta (www.wshd.nl) kun je contact opnemen met Naomi Linder of Arjen Breedveld. 

Richt je reactie aan Dicke Röell Breedveld bij voorkeur per e-mail (info@drbgroep.nl). 

www.drbgroep.nl T+31 (0)70-3617009. 
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