Tenderspecialist / (Junior) Bidmanager Facility (fulltime)
Heb jij het talent om de klantbehoefte te vertalen naar passende offertes? Breng jij onze
organisatie optimaal in beeld? Coördineer je dagelijks diverse lopende inschrijvingen van
aanbestedingen en tenders? Adviseer je het management over verbetering, ontwikkelingen
en prijsbeleid binnen jouw vakgebied? Vind je het een uitdaging om de juiste afstemming te
zoeken met de afdelingen Sales, Operatie en Marketing? Voor onze sales afdeling zijn wij op
zoek naar een Tenderspecialist Facility.
Als Tenderspecialist krijg jij samen met een directe collega de verantwoordelijkheid over
inschrijvingen op aanbestedingen en tenders voor onze facility lijn (Facility organisatie). Een
uitdagende plek door de afwisseling, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Deze functie
bestaat uit verschillende taken, een groot deel van je tijd ben je bezig met het schrijven van
offertes, verzorgen van calculaties, het ophalen van de juiste informatie uit de markt en van
collega’s. Samenwerking is daarom erg belangrijk. Ook coördineer je lopende
aanbestedingen en tenders. Voor jouw is het vanzelfsprekend om het overzicht te bewaren
en deadlines te bewaken. Je bent onze specialist voor het schrijven en winnen van
aanbestedingen.
Taken:
- Selecteren, coördineren en effecturen van tenders en aanbestedingen op
persoonlijke, klantgerichte wijze;
- Coördineren en implementeren van calculaties;
- Ondersteunen en begeleiden van Accountmanagers vanaf de suspect fase;
- Continu optimaliseren van processen, inhoud en kwaliteit;
- Voeren van evaluatiegesprekken en het houden van markt- en prijsonderzoeken
Jouw profiel:
Wij zoeken een zelfstandige Tenderspecialist met minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je
hebt enige ervaring in het opstellen van prijzen en aanbestedingsprocessen in een
transsectionele verkoopomgeving, bij voorkeur in de facilitaire markt.
Daarnaast moet je jezelf herkennen in de volgende kenmerken:
• Je beschikt over analytisch en conceptueel denkvermogen;
• Je werkt accuraat en punctueel;
• Je bent cijfermatig en tekstueel sterk, in het Nederland en in het Engels;
• Je hebt een commerciële instelling;
• Je bent een solist en kan je eigen werkzaamheden plannen;
• Je bent proactief, assertief en zelfstandig in je werkzaamheden;
• Je kan jouw creativiteit inzetten om de organisatie te presenteren;
• Door jouw pragmatische aanpak werk je effectief en resultaatgericht.
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Wat bieden wij?
Je komt bij ons terecht in een hardwerkend team van Business Development Managers en
de Tenderdesk. Je krijgt alle ruimte om je te ontplooien in onze gedreven en professionele
organisatie. Verder kun je het volgende verwachten:
•
•
•
•
•

Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd bij goede resultaten;
Marktconform salaris;
13e maand;
Smartphone en laptop van de zaak;
Leaseauto.

Over EliS
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is
marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals
lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa
800 medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis
Nederland vormen de commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een
herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar anouk.meester@elis.com t.a.v. Anouk Meester (Corporate
Recruiter)
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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