Voor de organisaties PAMM en Pathan is per direct
een vacature voor een
INKOPER (m/v)
voor 36 uur per week
PAMM en Pathan zijn gezamenlijk op zoek naar een enthousiaste inkoper (m/v) voor 36 uur/week. Als inkoper
ontwikkel en implementeer je inkoopplannen en adviseer je over ontwikkelingen op inkoopgebied. Je speelt een
belangrijke rol bij het verder optimaliseren van het inkoopproces en het contract- en leveranciersmanagement.
Is je interesse gewekt? Bekijk dan snel de vacature op onze website.
De organisaties
Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM heeft
twee locaties, één in Eindhoven en één in Veldhoven. PAMM werkt intensief samen met ziekenhuizen in de
regio, ruim 550 huisartsen, de GGD en diverse zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand
kennisinstituut houdt PAMM zich naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het
werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. De stichting telt ruim 230 medewerkers. PAMM onderzoekt
momenteel de mogelijkheid tot fusie van Diagnostiek voor U, waarover in 2019 meer duidelijkheid wordt
verwacht.
Pathan BV is een organisatie die cel- en weefselonderzoek doet. Het laboratorium is gehuisvest in het Franciscus
Gasthuis te Rotterdam. Pathan verzorgt het pathologie-onderzoek voor ziekenhuizen, ZBC’s en de eerstelijn
organisaties. Bij Pathan werken ongeveer 95 medewerkers. Pathan is gevestigd in Rotterdam.
Gezamenlijk zijn beide organisaties op zoek naar een enthousiaste inkoper.
Functieomschrijving
Als inkoper ontwikkel en implementeer je inkoopplannen en adviseer je over ontwikkelingen op inkoopgebied.
Je speelt een belangrijke rol bij het verder optimaliseren van het inkoopproces en het contract- en
leveranciersmanagement. Daarnaast focus je op het verder kosteneffectief maken van de gehele inkoop- en
voorraadbeheerketen. Je bent ook verantwoordelijk voor het beheer van de magazijnvoorraden en het inrichten
en onderhouden van het inkoopsysteem. Je adviseert collega’s, leidinggevenden en MT bij inkoop- en
investeringsvraagstukken. Als inkoper speel je een belangrijke rol bij het opstellen van de investeringsbegroting
en het verwerven van (investerings)goederen en diensten. Ook ben je als contractbeheerder mede
verantwoordelijk voor contracten met partijen in de keten. Het gaat hierbij om het hele proces van
onderhandelen, opstellen, sturen, controleren en aanpassen van contracten.
De inkoper zal in dienst treden bij stichting PAMM en voor gemiddeld 2 dagen per week ook werkzaamheden
verrichten voor en op locatie Pathan. Mogelijkheid tot flexibel werken wordt ondersteund.
Functie-eisen
 Je bent in het bezit van een HBO opleiding (bijvoorbeeld commerciële economie of logistics management)
met aanvullend functiegerichte opleiding (bijvoorbeeld NEVI of vergelijkbaar).
 Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden en bent stressbestendig, integer en durft ’out of the box‘
te denken.
 Je bent analytisch sterk en financieel goed onderlegd. Je weet van aanpakken.
Wij bieden
Een dynamische werkomgeving met goede opleidingsmogelijkheden en persoonlijke groei. Arbeidsvoorwaarden
conform de CAO Ziekenhuizen. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens FWG 3.0. Gestart wordt
met een jaarcontract. Uitzicht op een verlenging en eventueel een vast dienstverband is afhankelijk van het
fusietraject van PAMM. De functie is voor 36 uur per week.
Nadere informatie over deze functie, waaronder het volledige profiel, kan worden ingewonnen bij de heer L.A.
Goedegebure, Financieel/HR Manager, Pathan BV, telefoon 010 - 461 66 61 of de heer N. van der Heide,
secretaris Raad van bestuur/manager Finance & Control, stichting PAMM, 088-444 2016. Schriftelijke sollicitaties
kunt u tot uiterlijk 22 februari 2019 richten per e-mail: po@pamm.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

