
Senior contractmanager in Breda/Tilburg (36 uur) 
 

Woningcorporatie WonenBreburg werkt slagvaardig aan de optimalisatie van inkoop- en 

contractmanagement. Dit werk is grotendeels gecentraliseerd in een team van professionals en dit 

team is op zoek naar versterking!  

Op dit moment zoeken we versterking voor de contractportefeuilles Klimaat en Energie. We willen 

een comfortabel en gezond binnenklimaat voor onze huurders. We willen betaalbare en uitlegbare 

energielasten voor onze huurders. En, we willen ook dat beheersing van het binnenklimaat en 

levering van energie duurzaam wordt. We hebben leveranciers nodig om deze doelen te bereiken. Jij 

geeft de contractafspraken met deze leveranciers vorm en stuurt op de doelgerichte samenwerking 

en leveranciersprestaties. Je werkt dagelijks nauw samen met onze wijkteams en je collega-

contractmanagers.  

 

Meer weten over deze functie? Benny vertelt je er alles over! 

 

Wat ga je zoal doen? 

Op basis van je HBO-kennis en 2-3 jaar relevante werkervaring  

- vorm je een visie op de gewenste ontwikkeling van de aan jou toebedeelde 

contractportefeuilles;  

- initieer en coördineer je inkooptrajecten en maak je onderdeel uit van externe inkoopteams, 

zoals de Inkoopsamenwerking Lente; 

- bepaal je tijdens het inkoopproces zelfstandig de risico’s die we willen beheersen in 

contractafspraken;  

- ben je verantwoordelijk voor de bewaking van kosten, kwaliteit en risicoreductie binnen jouw 

portefeuilles;  

- initieer je verbeterplannen op basis van in- en externe signalen. Hierbij ben je verantwoordelijk 

voor en leg je de nadruk op een correcte en volledige informatie-uitwisseling met stakeholders;   

- stel je managementinformatie op voor ons MT, jouw leveranciers en stakeholders gedurende het 

contract of als input voor een nieuwe inkoopstrategie; 

- lever je jaarlijks de input vanuit jouw contractportefeuille voor de 

MeerJarenOnderhoudsBegroting.     

 

Wat levert het je op? 

- Voldoening: je zorgt ervoor dat de leveranciersprestaties continue ontwikkelen en verbeteren 

en je draagt bij aan de klanttevredenheid van onze huurders.  

- Uitdaging: verandering is de enige constante factor in jouw functie. Flexibiliteit is dus een 

vereiste naast een overtuigende en pro-actieve houding.  

- Afwisseling: deze vind je in de diverse contractportefeuilles die aan jou zijn toebedeeld. 

- Arbeidsvoorwaarden: je wordt ingedeeld in salarisschaal J van de CAO Woondiensten.  

Dat betekent een salaris tussen € 3.650,-- en € 4.971,-- afhankelijk van jouw ervaring en 

opleiding. 

- Flexibiliteit: onze 36-urige werkweek maakt het mogelijk om je uren deels naar eigen inzicht in 

te delen.  

Interesse?  

Neem voor meer informatie contact op Arno van Schilt, manager techniek, 06-46252892. Een 

assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Je kunt tot woensdag 19 augustus 2020 je 

sollicitatie kenbaar maken via de website van WonenBreburg. De eerste gesprekken staan gepland op 

18 augustus dinsdag .  

 

https://werkenbij.wonenbreburg.nl/portal-werken-bij/contractmanagerbenny

