Vacature: Senior Tenderstrateeg

Wij

Jij

• Zijn een jong, snel groeiend bedrijf met een
platte organisatie die werkt voor diverse
grote, middelgrote en kleine aannemers,
ingenieursbureaus en opdrachtgevers in
Bouwend Nederland;

• Hebt affiniteit met of interesse
in techniek en tenders;

• Stimuleren en bieden alle ruimte voor eigen
ideeën, initiatief, persoonlijke ontwikkeling en
mogelijkheden om door te groeien binnen de
organisatie;
• Werken samen hard aan het succes van het
bedrijf en vieren onze successen* (ook zonder
successen gaan we samen borrelen, sky-diven en
op wintersport);

• Bent besluitvaardig en durft
beslissingen te nemen die
anderen niet durven nemen;
• Toont initiatief, bent
nieuwsgierig en levert
kwalitatief werk, ook onder de
druk van deadlines;
• Bent communicatief sterk en
hebt uitstekende kennis van de
Nederlandse taal in woord en
geschrift.

• Werken en lunchen in één centraal gelegen kantoor
in Utrecht met onze zusterbedrijven van We-Boost
(ondernemerschap & businessdevelopment) en
We-Boost Transitions (Duurzame transities binnen
de bouw en energie wereld).

Als Senior Tenderstrateeg bij We-Boost Tenders:
• Bedenk je de Projectstrategie, werk je deze uit
en neem je de klant en je collega’s mee in de
uitwerking hiervan;
• Geef je vorm aan en ben je verantwoordelijk
voor het kwaliteitsaspect binnen
aanbestedingsprocessen om te komen tot een
winnende aanbieding;
• Werk je in de tenderfase nauw samen met
de klant - van kleine en grote aannemers tot
ingenieursbureaus - om onderscheidende
meerwaarde in het bedrijf en project te bieden;
• Wissel je (creatieve) brainstorms af met het
uitwerken van de ideeën in een winnend Plan
van Aanpak;
• Vertaal je de aanpak en onderscheidende
meerwaarde in een commercieel Plan van
Aanpak boordevol slimme (technische)
oplossingen voor de uitvoering;
• Vind je het leuk om leiding te geven aan je
collega EMVI-schrijver, met wie je in een duo
samenwerkt.

claudia@hagenaarsrecruitment.nl
06-43 620 890

