Word jij onze bidmanager?
De functie
Als bidmanager ben je verantwoordelijk voor het gehele tendertraject. Je monitort de
diverse aanbestedingskanalen en analyseert en beslist of een aanbesteding voor ons
interessant is. Je schrijft je aanbesteding zelf in het Nederlands en in het Engels en zorgt
ervoor dat de juiste documentatie tijdig wordt aangeleverd. Ook draag je zorg voor
onderscheidende teksten. Je werkt nauw samen met directie en sales om ervoor te zorgen
dat Van den IJssel Bedrijfskleding de opdracht mag uitvoeren. Je signaleert
verbeterpunten in het tenderproces en zoekt samen naar optimale oplossingen.
Marktanalyses zullen tevens onderdeel van de functie zijn.

Zomaar een dag als bidmanager bij Van den IJssel Bedrijfskleding
Als bidmanager bij Van den IJssel Bedrijfskleding start je je dag met een lekkere kop koffie
(of thee) en begroet je collega’s. Vervolgens start je je computer op en check je je mail op
nieuw binnengekomen aanbestedingen en prioriteiten. Ook check je de voor jou bekende
kanalen op nieuwe aanbestedingen. Als je hier de krenten uit de pap hebt gepikt, sla je
deze op om op een later tijdstip overleg over te hebben met sales en/of directie. Dan zet
je de puntjes op de i van een tender die vandaag de deur uit moet. Check, check, dubbel
check en met een tevreden gevoel verzonden. Tijd voor de lunch, samen met je collega’s in
onze gezellige kantine of bij goed weer op het terras. (Vrijdag is patatdag)
Het kan zijn dat één van je collega’s je nog uitdaagt voor een potje darts of tafelvoetbal.
De middag bestaat vandaag uit het opstarten van een mooie nieuwe aanbesteding.
Hiervoor zal je e.e.a. moeten uitzoeken en her en der wat vragen uit moeten zetten. Je
duikt er helemaal in en met de nodige koffietjes, theetjes en watertjes is het 17:00 uur
voor je het weet. Nog even de laatste dingetjes afronden en yes morgen weer een mooie
nieuwe dag! Misschien dan ook maar eens verder met die marktanalyse waar je mee
begonnen was…

Wie ben jij?

Jij bent een gedreven bidmanager die in staat is om het gehele bidproces te managen van
begin tot eind. Je kunt goed samenwerken met andere afdelingen. Je bent in staat om de
wensen en behoeften van opdrachtgevers te inventariseren en dit door te vertalen naar
jouw aanbesteding. Je bent in het bezit van een goede dosis doorzettingsvermogen en
commercieel inzicht. Je hebt de drive om trajecten succesvol en tijdig af te ronden.

Wat neem je mee?
-

4 jaar aantoonbare ervaring in bid/tender management;
HBO werk- en denkniveau;
Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;
Een klant- en kwaliteitsgerichte mentaliteit;
Een precieze en gestructureerde werkwijze.

Waar kom je te werken?

Van den IJssel Bedrijfskleding is gespecialiseerd in bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en
persoonlijk beschermingsmiddelen. Wij zijn een jong bedrijf dat gelooft in ontwikkeling
door het investeren in persoonlijk contact. Dat is de achterliggende gedachten van onze
kernwaarden. Alles valt of staat met eerlijkheid, betrokkenheid, blijvend innoveren en niet
gaan voor minder dan het beste resultaat. Natuurlijk is er concurrentie, maar de
verbondenheid die wij met onze leveranciers en klanten hebben, is van grote waarde
gebleken.

Wat hebben wij jou te bieden?
-

Een veelzijdige fulltime functie met veel verantwoordelijkheid;
Een goede werksfeer in een jong en gezellig team;
Ontspanning tijdens het werk d.m.v. een potje tafelvoetbal of darts, maar ook met
onze wekelijkse vrijdag-middag-borrel (Wanneer het weer kan);
Onbeperkte toegang tot online trainingen via Goodhabitz;
Een marktconform salaris;
Een laptop en telefoon van de zaak.

Enthousiast geworden?
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Reageer dan snel. Stuur je CV en motivatie naar
sollicitatie@vandenijssel.com.

