EMVI-coördinator (m/v)
Als EMVI-coördinator van We-Boost Tenders ben je werkzaam in aanbestedingstrajecten met als
focus de kwaliteitscomponent. Samen met een Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het
coördineren van het proces en realiseren van een doorslaggevend kwaliteitsdocument. Je bent de
spil in het web van de aanbesteding, jij bepaalt de kwaliteit van een bouwproject.

Profiel
Wij zoeken jou als jij graag in het diepe wordt
gegooid en het analytisch vermogen hebt om
uit een berg aan zelf vergaarde informatie de
juiste gegevens te halen om een klantvraag te
beantwoorden. Je bent in staat om informatie te
filteren op wat belangrijk is, bent goed met mensen
en kan techniek omzetten naar commercie. Je
hebt oog voor detail (tekstueel en visueel) en
neemt geen genoegen met algemeenheden.
Je komt met oplossingen, zowel technisch als
organisatorisch. Je verkent de kansen en risico’s
en denkt mee in creatieve oplossingen en
alternatieve (uitvoerings-) methodes.

Bedrijfsprofiel
We-Boost Tenders bestaat 2 jaar en is een snel
groeiende onderneming uit Utrecht. Wij zijn
jong, enthousiast en werken gezamenlijk aan
het succes van dit bedrijf. Iedereen heeft de
mogelijkheid om richting te geven aan de eigen
groeimogelijkheden, ondernemen zit in ons DNA.
Wij helpen onze klanten (aannemers en
overheid) in de infra, utiliteit en woningbouw,
doorslaggevend te zijn in aanbestedingen met
concrete plannen van aanpak. Dit doen wij met
elkaar, op basis van open communicatie en
vertrouwen en met flexibiliteit binnen een helder
uitgezet proces. Wij organiseren en faciliteren
brainstorms, kennissessies en interviews. Wij
werken het plan vervolgens zelf uit.

Functie-eisen
• Je hebt een HBO/WO-opleiding afgerond met
technische, bestuurskundige of journalistieke
affiniteit;
• Je bent flexibel en minimaal 4 dagen per week
inzetbaar (5 dagen is een pré);
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling
als schriftelijk;
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse
taal in woord en geschrift;
• Je bent proactief en leergierig;
• Kenmerken die bij jou passen zijn: analytisch,
stressbestendig, creatief, resultaatgericht en
sociaal.

Wij bieden
• Jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling;
• Marktconforme salariëring;
• Een uitdagende functie binnen een klein,
betrokken en ambitieus team;
• Veel zelfstandigheid bij en vrijheid in de
uitvoering van de functie;
• De mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis
te werken.

Zie jij jezelf werken in de rol van EMVI-coördinator? Dan nodigen we je graag uit voor een
persoonlijk gesprek bij ons op kantoor in Utrecht. Neem contact op met Jorrit van den Breemer,
jorrit@we-boost.nl, 06 – 50 83 16 62.

