
Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het 
leven en welzijn van 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een 
open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente. De circa 250 medewerkers van IbDH 
staan voor de kennis en ervaring die een grote gemeente nodig heeft als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels, 
riolering en om milieu, bouwkunde en landschapsarchitectuur. Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op 
de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt 
het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende 
afdelingen van de gemeente Den Haag. 

Projectmanager Contractmanagement 
Ingenieursbureau Den Haag

Ben jij de nieuwe projectmanager contractmanagement die uitvoering geeft aan de doelstellingen? Lees dan verder!
WO   |   Maximaal €5169   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur

 
Wat ga je doen?
De contractmanager (CM) is verantwoordelijk voor het gehele proces van het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan en aanbestedingsstrategie, 
de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering richting (markt)partijen, de contractbeheersing (contractbewaking) en realisatie van het contract binnen de projectka-
ders: scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project. Verantwoording wordt afgelegd aan de algemeen project-
manager en ambtelijk opdrachtgever. Binnen het IbDH wordt het merendeel op UAV basis aanbesteed. Den Haag besteedt ook aan op basis van UAV-gc, zij het in beperkte 
mate. Voorbereiding en uitvoering van de projecten binnen de verschillende programma’s vraagt een intensieve samenwerking met collega’s zowel binnen de eigen organisa-
tie als andere afdelingen van de Dienst Stadsbeheer, afstemmingen met afdelingen binnen de overige diensten van de gemeente als ook externe stakeholders, omwonenden 
en marktpartijen. 
 
Wat vragen wij?
We zoeken naar een breed inzetbare contractmanager met een brede kennis van contractmanagement met enige jaren ervaring op contractvormen UAV en UAV-gc, met een 
stevige persoonlijkheid die ook standvastig is wanneer dat gevraagd wordt. Opleidingsniveau minimaal HBO met aanvullende opleidingen of WO. Vanuit je resultaatgericht-
heid vertaal je dit in heldere concrete acties. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, gekoppeld aan goede onderhandelingsvaardigheden. Je werkt graag in teamver-
band, hebt goede contactuele eigenschappen en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 
Daarnaast beschik je over:
•	 Aantoonbaar	WO	werk	en	denkniveau	bij	voorkeur	ondersteund	door	een	voor	contractmanagement	relevante	opleiding;
•	 Kennis	van	inkoopafwegingen,	het	formuleren	van	inkoopstrategieën	en	begeleiden	van	aanbestedingen;
•	 Ruime	ervaring	met	contractmanagement	in	de	uitvoering	van	UAV	en	UAV-gc	contracten;
•	 Je	kwalificeert	je	verder	op	de	competenties:	klantgerichtheid,	verantwoordelijkheid	en	samenwerking.
 
Wat bieden wij?
Een uitdagende én veelzijdige functie waarbij je bijdraagt aan het gehele proces met betrekking tot inkoop. Afhankelijk van je werkervaring en opleiding bieden we je:
•	 een	salaris	van	minimaal	€3.561,-	en	maximaal	€5.169,-	bruto	per	maand	(salarisschaal	11)	op	basis	van	een	volledige	(36-urige)	werkweek;
•	 een	arbeidsovereenkomst	voor	bepaalde	tijd	voor	de	duur	van	12	maanden	met	eventueel	een	proeftijd.	Bij	goed	functioneren	is	er	mogelijkheid	tot	verlenging	of		 	
 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsover- 
	 eenkomst	voor	onbepaalde	tijd	in	verband	met	de	ketenbepaling,	dan	behoud	je	je	arbeidsrecht;
•	 een	36-urige	werkweek,	met	ruimte	om	compensatieverlof	op	te	bouwen.
 
Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:
•	 diverse	opleidings-	en	ontwikkelmogelijkheden;
•	 opname	in	het	ABP-pensioenfonds;
•	 een	maandelijkse	bijdrage	aan	de	ziektekostenverzekering;
•	 een	individueel	Keuzebudget	(IKB)	ter	waarde	van	17,05%	bovenop	jouw	salaris	wat	je	naar	keuze	(deels)	kunt	inzetten	voor	bijvoorbeeld:	extra	verlof,	salaris	of	
 lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

Solliciteren?
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
Werken voor Den Haag | Projectmanager Contractmanagement Ingenieursbureau Den Haag - Ingenieursbureau Den Haag - 's-Gravenhage
 
Extra informatie
•	 Meer	over	onze	arbeidsvoorwaarden	vind	je	op	www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden
•	 De	eerste	ronde	selectiegesprekken	zullen	medio	januari	2021	plaatsvinden.	Mogelijk	(afhankelijk	van	het	aantal	reacties)	volgt	nog	een	tweede	ronde	1e	gesprekken.
•	 Het	opvragen	van	referenties	kan	een	onderdeel	zijn	van	de	procedure.
•	 Afhankelijk	van	je	opleiding	en	werkervaring	kun	je	in	de	aanloopschaal	geplaatst	worden.
•	 Het	aanvragen	van	een	Verklaring	Omtrent	het	Gedrag	(VOG)	maakt	deel	uit	van	de	procedure.
•	 Deze	vacature	is	gelijktijdig	in-	en	extern	uitgezet.	Bij	gelijke	geschiktheid	hebben	interne	kandidaten	voorrang.
•	 Een	assessment	kan	onderdeel	zijn	van	de	sollicitatieprocedure.
•	 Indien	we	niet	fysiek	met	sollicitanten	in	gesprek	kunnen	i.v.m.	de	ontwikkelingen	rond	het	Coronavirus,	zullen	de	sollicitatiegesprekken	online	met	de	applicatie		 	
 Microsoft Teams plaatsvinden.


