
 

igg bointon de groot bv 

Prinses Catharina-Amaliastraat 32 

2496 XD Den Haag 

 

Postbus 85767 

2508 CL De Haag 

 

info@igg.nl 

070 – 514 54 20 

 

AANBESTEDINGSADVISEUR 

Profiel: HBO/WO, 3+ jr. werkervaring 

 

IGG Bouweconomie zoekt een aanbestedingsadviseur om de 

aanbesteding van bijzondere bouwprojecten uit te voeren. 

 

Jouw werkzaamheden: 

Als aanbestedingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een aanbestedings - en 

contracteringsstrategie.  

Binnen een project is aanbesteding en contractvorming een essentieel onderdeel om het project binnen 

budget, planning en met de gewenste kwaliteit te realiseren. Je adviseert de opdrachtgever op basis van 

projectspecifieke kenmerken en opdrachtgeverswensen over de beste strategie en je neemt de opdrachtgever 

mee in de voor- en nadelen van de verschillende strategieën. Je werkt de aanbestedingsstrategie vervolgens 

uit en stelt duidelijke leidraden en contractdocumenten op. Je begeleidt jouw aanbestedings- en 

contracteringsproces van begin tot eind.  

 

De aanbestedingsadviseur is verantwoordelijk voor: 

 het opstellen van en adviseren over de te volgen strategie met betrekking tot de aanbesteding en 

contractvorming aan de opdrachtgever; 

 het opstellen van de vraagspecificaties met de benodigde leidraden en contracten; 

 het begeleiden van het complete aanbestedingssproces, waaronder: 

 het uitzetten van vragen en antwoorden binnen het aanbestedingsproces;  

 het onderhouden van alle contacten met zowel gegadigden als opdrachtgever; 

 het begeleiden van het contracteringsproces, het onderhandelen met de uitvoerende partijen en het 

uitvoeren van het contractmanagement tijdens de uitvoering; 

 het vastleggen van gerealiseerde projectinhoudelijke aanbestedingskennis en het bijdragen aan de 

continuerende ontwikkeling van het kennisniveau binnen ons bureau.  
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Dit vragen wij van jou: 

 Een afgeronde HBO- of WO-bouwkunde, bouwtechniek of gelijkwaardig. 

 Affiniteit met aanbestedingen, contracten en juridische vraagstukken. 

 Kennis van de verschillende contractvormen en de daarbij behorende voor- en nadelen. 

 Kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot (Europees) aanbesteden. 

 Oprechte betrokkenheid bij de bouwprojecten waar je aan werkt. 

 Sterk analytisch vermogen. 

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Daadkrachtig en in staat om te onderhandelen met uitvoerende partijen.  

 Het aansturen van collega’s met de mogelijkheid verantwoordelijkheid te krijgen over de 

aanbestedingsafdeling binnen ons bureau. 

 Interne motivatie tot verdere kennisontwikkeling van het vakgebied en  het up-to-date houden van onze 

bestaande kennis. 

Verder kan je op verschillende abstractieniveaus analyseren en werk je planmatig, gestructureerd en zeer 

nauwkeurig. 

 

Wat wij je bieden: 

 Een afwisselende en uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid. 

 De kans om te werken aan aansprekende projecten. 

 Het werken in een dynamische omgeving waar doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden tot 

persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. 

 Een concurrerend salaris met bijbehorende arbeidsvoorwaarden. 

 

Over IGG Bouweconomie 

IGG heeft zich sinds 1988 als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in  bouweconomisch 

advies, kostenbeheersing, duurzaamheidsadvies en aanbestedingsmanagement in utiliteits- en woningbouw, 

renovatie en civiele techniek. Onze dienstverlening wordt daarbij gekenmerkt door een proactieve houding, 

duidelijke communicatie en heldere adviezen.  

Kijk voor meer informatie over IGG op www.igg.nl. 

 

Meer weten en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, de sollicitatieprocedure en/of de arbeidsvoorwaarden? Neem dan 

contact op met Arno Vonk, telefoonnummer 070 – 514 54 20. 

http://igg.nl/bouwkosten/bouwkostenadvies/
http://igg.nl/bouwkosten/bouwkostenadvies/
http://igg.nl/bouwkosten/bouwkostenmanagement/
http://www.igg.nl/

