Schaekel & Partners is preferred supplier voor de rijksoverheid voor strategisch interim management
Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen,
zijn wij op zoek naar een

Specialist Contractmanagement ad interim
32-36 uur per week in Groningen | 1 april 2018 – 31 oktober 2018 (met optie op verlenging)
Reageren kan tot en met 22 maart 2018

Opdrachtomschrijving
Binnen de context van projectmanagement van complexe bouwprojecten zorgdragen voor
contractvoorbereiding, -bewaking en –uitvoering.
De Specialist Contractmanagement:
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Draagt zorg voor adequate contracten richting opdrachtnemer Centrum Veilig Wonen (CVW) en derden.
Bereidt waar nodig aanbestedingen voor, al dan niet in samenwerking met CVW. Vertaalt deze
inkoopstrategie naar contracten.
Als contractmanager verantwoordelijk voor sturing op en (eventuele) bijstelling van contracten in de
uitvoering.
Werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (IPM-model).
Heeft veel overleg en contact met opdrachtnemers zoals CVW, vooral over de voortgang van de
(contract)afspraken. Dit in nauwe samenwerking met de manager projectbeheersing in het team.
Ziet knelpunten aankomen en zorgt voor afstemming met en draagvlak bij de diverse betrokken
stakeholders.
Spreekt (daar waar nodig) CVW of marktpartijen aan op het (niet) nakomen van contractafspraken.
Voert systeem-, proces- en producttoetsen uit.
Draagt zorg voor het komen tot de besluitvorming over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes
en bonus/malus.
Analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem voordat een contract wordt afgesloten.
Ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de
eigenaar/bewoner, omgeving en opdrachtgever.
Draagt vanuit contractmanagement bij aan het beheersen van de uitvoeringswerkzaamheden.
Adviseert over de verbetering van het hele inkoop- en contractmanagementproces.
Is als gemachtigde van de opdrachtgever aanspreekpunt voor de opdrachtnemer.
Stemt af met CVW en zorgt voor het creëren van draagvlak voor de manier waarop
contractmanagement wordt vormgegeven.
Werkt nauw samen met de andere onderdelen van NCG.
Deelt zowel intern als extern actief opgedane kennis en ervaring.
Signaleert kansen voor de ontwikkeling van innovatieve contractvormen en zorgt ervoor dat
verbeteringen in het vakgebied inkoop- en contractmanagement worden doorgevoerd.
Zorgt voor het vormgeven en aansturen van verbeteringen in de strategie van inkoop- en
contractmanagementproces in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase.

Welke functie-eisen zijn van belang?
•
•
•
•
•
•
•

Opleidingsniveau: WO
Uitgebreide ervaring (minimaal 7 jaar) op het gebied van inkoop-, service- of contractmanagement in de
uitvoeringsfase van projecten.
Kennis van meerdere contractvormen en de daadwerkelijke toepassing daarvan.
Kennis van besluitvormingsproces en omgevingskennis.
Aantoonbare kennis van bestuurlijke processen, besluitvorming en beïnvloeding.
Kennis van en ervaring met het IPM-model.
Redactioneel vaardig en creatief en weet mensen te motiveren.

Reageren kan tot en met 22 maart 2018
Indien deze interim-positie u aanspreekt en u voldoet aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij uw reactie
graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u
aan ‘Contractmanagement Groningen’.

Over Schaekel & Partners
De beste mensen worden gevonden
Organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze
visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel &
Partners kent hen of vindt hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht.
Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met een focus op
Operations & ICT.
Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

