Wij
zoeken
een
EMVISCHRIJVER
Als EMVI-schrijver op de tenderafdeling bij De Klerk ben je onderdeel van een of
meerdere tenderteams. Je bent (mede) verantwoordelijk voor het kwalitatieve
onderdeel van de inschrijving, met als doel te komen tot de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving (EMVI). Je bent in staat om een EMVI-plan op te stellen en
bent geïnteresseerd in verschillende facetten zoals risicomanagement, techniek,
duurzaamheid en omgeving.

Je denkt mee in het tenderteam om de uitvraag van diverse opdrachtgevers te
doorgronden en stelt hier in samenwerking een strategie voor op. Je zoekt zelf
de benodigde informatie door het organiseren van sessies en interviews met
zowel interne als externe medewerkers.

Je bent verantwoordelijk voor creatieve en correcte redactionele uitwerking van
de informatie tot een optimaal EMVI-plan. Daarbij houdt je jezelf op de hoogte
van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de eerder genoemde facetten.

Je bent vlot in de omgang en in staat om als echte teamspeler te opereren, maar
daarnaast kun je ook zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren. We zoeken
iemand die in staat is om eﬀectief te communiceren, exibel en stressbestendig
is en die in oplossingen denkt in plaats van in problemen. Je beschikt niet over
een 9 tot 5 mentaliteit, hebt kennis van MS Oﬃce en hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal. Qua vooropleiding is een afgeronde HBOopleiding gewenst.

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie binnen een betrouwbare en
groeiende organisatie. Daarnaast wordt je onderdeel van een professioneel
team van collega's met hart voor de zaak. Wij bieden een goed salaris met
doorgroeimogelijkheden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kun je je vinden en herkennen in de functieomschrijving en spreekt De Klerk je
als organisatie aan? Stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar dhr. Robin van
den Boom via Rvdboom@deklerkbv.nl. Voor vragen of aanvullende informatie
kun je contact met hem opnemen via 0183-508666.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

De Klerk Werkendam, met de bedrijven Waterbouw en Staalconstructie, is al bijna 150 jaar actief
in de aannemerij. Met het oog op morgen speelt zij innovatief in op veranderende vragen uit de
markt en draagt haar steentje bij aan de toekomst van Nederland.

MORE THAN JUST A CONTRACTOR

www.deklerkbv.nl

