
Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen in vijf Europese thuismarkten en in specifieke markten wereldwijd. De werk-
maatschappijen van BAM zijn actief in de business lines Bouw en Vastgoed en Infra, alsmede in Publiek-private samenwerking.
BAM’s Europese thuismarkten zijn Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten in Denemarken, 
Luxemburg en Zwitserland
.
De Groep heeft een wijdverspreid netwerk van kantoren, dicht bij de opdrachtgevers. BAM telt circa 20.000 medewerkers. Het aandeel BAM is genoteerd aan 
Euronext Amsterdam.

Building the present, creating the future 

Met jouw team sta je in de ‘war room’ waarin je met elkaar de lopende en verwachte tenders bespreekt. De tenderstrateeg neemt iedereen mee in een tender 
van een grote gemeente. In deze gemeente is er een doorstromingsprobleem. De vraag aan BAM is dan ook om hierin mee te denken en dit op te lossen. Een 
mogelijke oplossing is om alle kruispunten te gaan vervangen met iVRI’s en aan de hand van de ‘winnende voorsprong’ doorlopen jullie het proces op gestruc-
tureerde wijze, maar ook met de creativiteit waardoor BAM Infra Verkeerstechniek haar onderscheidende kwaliteiten kan verzilveren. Door een goede voorbe-
reiding zorg jij ervoor dat er een voorsprong komt, wat de hit rate van het bedrijf verder verbetert. Tevreden loop je de ‘war room’ uit en stap je een MT verga-
dering binnen waar jij jouw koers bespreekt met jouw MT-leden.
 
Als Hoofd Tenderbureau heb je dit grotendeels zelf in de hand. Jij bent verantwoordelijk voor jouw team en de financiële resultaten. Hierbij een greep uit 
de werkzaamheden:
 Je stuurt het tender proces aan door teams in te richten, de tenderstrategie mede te bepalen, het proces uit te zetten en deze te waarborgen;
 Je hebt gesprekken met opdrachtgevers en (strategische) partners om de belangen te vertegenwoordigen van BAM Infra Verkeerstechniek;
 Je neemt deel aan tender-stuurgoepen binnen BAM Infra Nederland om sturing te geven aan integrale tenderprocessen en deze tenders tot een 
 succes  te maken.
 Je checkt regelmatig de tenders en houdt je team scherp;
 Je hebt verantwoordelijk voor jouw team, bestaande uit een tendermanager, een procescoordinator  en 8 kostendeskundigen/calculatoren.  
 Je stuurt hen aan en ziet toe op scherpe en concrete calculaties en andere resultaten, en je zorgt er voor dat je medewerkers hun werk optimaal 
 kunnen uitvoeren  en zich kunnen ontwikkelen.
 Je onderhoudt contact met inkoop, de lijn, contractmanagement en onderhoud. Je bent hierbij een spin in het web;
 Naast dit alles werkje zelf natuurlijk ook actief mee in tenders;
 Je stelt doelstellingen op voor jouw team en vertegenwoordigd deze in het MT

Wat breng je mee? 
Als MT lid moet je in staat zijn op tactisch niveau mee te kunnen denken, maar je moet het ook leuk vinden om mee te werken en je te verdiepen in de 
inhoud. Voor deze functie vragen wij;
 Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 Je hebt of veel ervaring in de praktijk en/of de ambitie en potentie om snel door te groeien;
 Je weet hoe tenderprocessen op basis van bijvoorbeeld RAW, UAV-GC, BKPV en BVP verlopen;
 Je hebt ervaring in de infratechniek.

Het betreft een landelijke functie, standplaats Culemborg.

Wat kun je van ons verwachten? 
 Deze functie ontstaat omdat Maurits, Hoofd Tenderbureau, volgend jaar met pensioen gaat. Je krijgt dus de tijd en ruimte om van hem te leren en het   
 vak je eigen te maken;
 Je krijgt een enthousiast team in een bloeiend bedrijf waarin jij veel ruimte krijgt om te excelleren;
 Samen met jou maken wij een persoonlijk ontwikkelplan waarin wij jou de ruimte geven om te ontwikkelen. Je kan daarbij ook gebruik maken van   
 onze opleidingen van BAM Learning.
 We gaan graag met jou het gesprek aan over passende voorwaarden. Je krijgt een auto van de zaak, 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen en een goed   
 pensioen.

Wie zijn wij? 
Steeds meer mensen maken gebruik van onze infrastructuur. En dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Dat dwingt ons allemaal om op een andere 
manier na te denken over hoe we de samenleving mobiel houden. Vanuit BAM Infra Verkeerstechniek in Culemborg werken we met 250 man aan de toekomst 
van de infrastructuur. En dát gaat veel verder dan kabels, schakelkasten of lichtmasten. Het gaat om veiligheid, slimmer gebruik van schaarse ruimte en het 
terugdringen van CO2-uitstoot, nieuwe vervoersmiddelen en nog veel meer. Onze infrastructuur speelt daar een belangrijke rol in. Samen met onze opdracht-
gevers en partners maken wij die infrastructuur klaar voor de toekomst. De rol is voor ons onderdeel BAM Infra Verkeerstechniek in Culemborg. Hier verzorgen 
wij specialistische, duurzame en veilige oplossingen voor infrastructurele vraagstukken. Wij zorgen dat de huidige infrastructuur beter wordt benut. BAM Infra 
Verkeerstechniek ontwikkelt, ontwerpt, installeert, beheert en onderhoudt complexe verkeerskundige oplossingen op het hoofd- en onderliggend wegennet 
en integrale oplossingen in de besturingstechniek voor bruggen, sluizen en tunnel technische installaties.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://bamcareers.com/nl/jobs/hoofd-bedrijfsbureau-4211/apply/

Hoofd Bedrijfsbureau


