
 
 
Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig 

collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Woningen bouwen, 

verhuren, onderhouden en daarmee tevreden klanten bedienen; dat is onze 

kerntaak. Daarbij dragen wij tevens zorg voor een goed leefklimaat in de directe 

omgeving. Onze zes kernwaarden klantgericht, betrokken, ontwikkel- en 

resultaatgericht, respectvol en sterk in samenwerken vormen ons ‘DNA’ en zijn het 

uitgangspunt van ons dagelijks handelen. Met collega’s, partners én klanten werken wij 

elke dag samen aan woongeluk. Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen? 

Kijk dan eens op onze website: www.thuisbijantares.nl. 

Ter vervanging zoeken wij een fulltime (36 uur): 

Inkoper / Contractmanager 

..die scherp stuurt op kwaliteit voor de huurder, zonder verspilling van middelen.  

De inkoper 

Woningcorporaties staan de komende decennia voor grote uitdagingen, qua nieuwbouw, 

renovatie en verduurzaming. Daarom is ‘professioneel opdrachtgeverschap’ een centraal thema 

binnen de corporatiewereld. Contractmanagement is daarbij essentieel. We moeten scherp 

sturen op het leveren van goede kwaliteit woonruimte voor onze huurders. Als inkoper speel 

je hierin een belangrijke rol, zowel op operationeel als op strategisch en tactisch niveau. 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, bewaking en verdere ontwikkeling van het 

inkoopbeleid. Hiervoor is samenwerking met collega’s en relatiebeheer met leveranciers 

noodzakelijk als ook kennis van processen, materie en de markt. Het is van groot belang om na 

het sluiten van contracten ook de prestaties van leveranciers te monitoren. Je vervult hierbij 

een coördinerende, adviserende en uitvoerende rol.  

Support team 

Als inkoper ben je als ‘éénpitter’ onderdeel van het supportteam, dat bestaat uit zes 

professionals op diverse vakgebieden. Ons doel is om de interne klant maximaal te 

ondersteunen in hun werk. Door jouw expertise kun je daar wezenlijk aan bijdragen, 

dáár doe jij het voor!  

  

http://www.thuisbijantares.nl/


 
 
Ben jij die inkoper met technische kennis en commerciële kwaliteiten?  

Beschik jij over een afgeronde HBO(+)-opleiding bij voorkeur in de richting van 

(technische) bedrijfskunde, bouwkunde, of commerciële economie en ben je NEVI 

gecertificeerd? Heb je daarnaast enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie én 

herken jij je in onderstaande competenties? Dan zijn wij op zoek naar jou!   

 Onderhandelen 

 Resultaatgerichtheid  

 Klantgerichtheid  

 Overtuigen  

 Ondernemerschap 

 Initiatief  

 Analyseren en oordeelsvorming  

 Marktgerichtheid  

 Op strategisch, tactisch en operationeel niveau kunnen werken 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

Je gaat werken in een vooruitstrevende, klantgerichte organisatie met een informeel 

karakter. De komende jaren werken we toe naar een samensturende organisatie. Omdat 

we hierbij de continue ontwikkeling van de organisatie én de medewerker erg belangrijk 

vinden, bieden we ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden daarnaast 

een salaris conform cao woondiensten (functieschaal J), afgestemd op de ervaring van de 

kandidaat, vijf vakantieweken en een voorwaardelijke eindejaarsuitkering van 3%.  

Hebben we een match? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan?  

Overtuig ons dat we voor jou moeten kiezen en mail je motivatiebrief en CV naar: 

personeelszaken@thuisbijantares.nl o.v.v. ‘inkoper’ en ter attentie van Maud Kleeven. 

Reageren mag zolang de vacature open staat. 

Wil je meer weten? 

Heb je (inhoudelijke) vragen over deze afwisselende functie, neem dan contact op met  

Tom Eikenboom (controller a.i.), via (077) 373 36 66 of mail naar: 

t.eikenboom@thuisbijantares.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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