Heb je affiniteit met aanbestedingen? Ben jij de duizendpoot die alles in goede
banen wil en kan leiden? Is organiseren een tweede natuur voor jou? Ben je ook nog
eens goed in het schrijven van wervende teksten?
Wij zijn De Projectinrichter en wij creëren inspirerende werkomgevingen bij (groot)
zakelijke markt en overheid. Daarbij hebben we jouw talent nodig!
Wegens groei zijn wij op korte termijn op zoek naar een:
TENDERMEDEWERKER met marketing skills
te Purmerend
Wat ga je doen?
Je hebt een coördinerende rol binnen het gehele tenderproces. Bij deelname aan een
tender speel je een centrale rol in het aanbestedingsteam, wat voor iedere tender weer
anders kan zijn. Je zet alle administratieve en commerciële lijnen uit en bewaakt deze.
Je werkt graag met deadlines en kunt deze ook bij anderen neerleggen.
Bovengenoemde talenten combineer je met een commerciële aanleg en een goed
gevoel voor taal. Jij weet als geen ander onze sterke punten onder woorden te brengen
in teksten die specifiek op de klant toegeschreven zijn.
Ben je daarnaast degene die uitstekend tot zijn recht komt in een dynamisch team,
waarin we hard werken maar ook graag onze successen vieren, dan gaan we graag
met je in gesprek.
Wat heb je daarvoor nodig?
• Je hebt kennis van het proces van aanbestedingen.
• Je hebt affiniteit met of ervaring in de meubelbranche
• Je bent zelfstandig, commercieel ingesteld en servicegericht
• Je kunt goed in teamverband functioneren
• Je hebt goede organisatorische vaardigheden en hebt ervaring met project
coördinatie
• Je bent accuraat en kunt snel anticiperen op de verschillende werkzaamheden
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift, je kunt taalkundig het juiste gevoel overbrengen
• Je hebt ruime ervaring met MS office applicaties
• Je bent fulltime beschikbaar
Wat mag je van ons verwachten?
We leggen de lat hoog, maar daar krijg je ook wat voor terug. Zoals:
•
•
•
•
•

Uiteraard een marktconforme beloning
Een team van leuke collega’s die dagelijks met veel plezier samenwerken om
fantastische inrichtingen te leveren
Een inspirerende werkplek binnen een groeiende organisatie
Een prettige werksfeer
Ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatief

Wie zijn wij?
De Projectinrichter is een snel groeiende professionele en onafhankelijke inrichter. Vanuit
onze showrooms in Purmerend en Rotterdam adviseren, verkopen en leveren wij
meubilair, vloerbedekking, raambekleding en systeemwanden (stoffering) voor de
zakelijke markt.
Wij werken voor én samen met projectmanagementbureaus, architecten en zakelijke
eindgebruikers. Voor verdere informatie over ons bedrijf en ons aanbod zie onze site:
www.deprojectinrichter.com.
Ons bedrijf maakt een enorme groei door. We werken op dit moment in totaal met 26
medewerkers. Vanwege de constante groei zijn wij PER DIRECT op zoek naar een nieuwe
collega om ons te helpen bij de tenders.
Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag je motivatie en CV. Je kunt deze sturen naar De
Projectinrichter, ter attentie van Karianne Taminiau, Voltastraat 8, 1446 VC Purmerend of
mailen naar: k.taminiau@deprojectinrichter.com
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Peter Veer op het nummer
06-20013246.
Note voor werving- en selectie bureaus:
Wij waarderen jullie interesse in onze organisatie en vacatures, maar op dit moment
hebben wij nog geen ondersteuning nodig. Bedankt voor het begrip!

