
 
 

 
Ben jij die pro-actieve teamplayer die beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 

een groot gevoel heeft voor dienstverlening?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

FacZo zoekt een 
 

medewerker inkoop 
28 uur per week 

 
 
Wie is FacZo? 
FacZo is de facilitaire regieorganisatie die facilitaire dienstverlening biedt aan GGZ Oost 
Brabant en Reinier van Arkel, en de inkoop verzorgt voor meerdere zorginstellingen. Ons 
werkgebied ligt in de gehele regio Noord Brabant. De standplaats is Rosmalen. 
 
Wat zijn je taken? 
Je draagt zorg voor de administratieve ondersteuning bij de uitvoering van het inkoopproces, 
je verricht inkoopwerkzaamheden en verzorgt het contractbeheer. Dit houdt in dat je binnen 
(standaard) contracten goederen en diensten besteld, levertijden bewaakt en bij 
overschrijdingen reageert en oplossingen zoekt. Klanten worden door jou geadviseerd over 
bestellingen en op de hoogte gehouden van de voortgang. Daarnaast beheer je contracten 
en verwerk je deze administratief in het digitale contractarchief. Tot slot ondersteun je de 
collega’s van afdeling Inkoop, zoals de inkoopadviseurs, de manager, de inkopers, bij onder 
andere agendabeheer, het maken van inkoopanalyses, het verwerken van in- en uitgaande 
post, aanmaken van inkooporders en het verzorgen van correspondentie. 
 
Je maakt deel uit van een enthousiast team van 10 collega’s in functies als medewerkers 
inkoop, inkopers, inkoopadviseurs. Het team wordt aangestuurd door de manager inkoop. 
 
Kernbegrippen 
✓ Klant- en servicegerichte instelling  
✓ Pro-actief en initiatiefrijk  
✓ Uitstekend communicatief vaardig  
✓ Accuraat en kwaliteitsgericht 
✓ Tactvol en vriendelijk 
✓ Teamplayer 
 
Profiel 

We zoeken een zelfstandige, klantgerichte teamplayer met een afgeronde MBO-4 opleiding 
en aantoonbare ervaring in het inkoop-werkveld. Je bent iemand die goed met systemen kan 
werken en daarbij is het een pre indien je ervaring hebt met een geautomatiseerd 
inkoopsysteem. Je hebt een groot gevoel voor dienstverlening en beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden. Je bent initiatiefrijk, oplossingsgericht en pro-actief.  
 



 
 
 
Je kunt de hoeveelheid aan informatie, aanvragen en processen goed in beeld houden en 
stroomlijnen. Hierbij kun je logisch redeneren, werk je accuraat en kun je prioriteiten stellen. 
Tevens waarderen we het wanneer je nadenkt over processen en vervolgens met 
verbeteringen komt. Gastvrijheid naar onze klanten vinden we erg belangrijk. Hiervoor is 
kwaliteitsgericht denken en handelen van belang, waarbij je kritisch bent, durft door te 
vragen maar altijd vriendelijk en respectvol blijft. 
 
Wat bieden wij? 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 28 uur per week. Er is een mogelijkheid tot 
parttime verlenging van het dienstverband. Het bepalen van de werktijden wordt in 
onderling overleg afgestemd. We bieden je een functie met veel uitdaging. Daarnaast een 
fijne werksfeer en arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Salariëring geschiedt conform 
FWG-functieniveau 35. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans de Laat via 
hansdelaat@faczo.nl. 
 
Interesse?  
Stuur dan je CV met motivatie naar secretariaat@faczo.nl. De vacature sluit op 26 januari 
2020.  
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