
 

Wie zijn wij?   
 
Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

• Verantwoordelijk, samen met uw directe collega, voor de opvolging van het aanbestedingsproces vanaf 
de ontvangst van de offerteaanvraag van de inschrijver tot de indiening van de offerte 

• Administratieve afhandeling aanbesteding/offerteproces 

• Schrijven van de offerte (productspecificaties/marketinggedeelte) in geval van hoge werkdruk op de 
marketingafdeling 

• Verzamelen van administratieve/juridische documenten die van belang zijn voor de aanbesteding 

• Verantwoordelijk voor het naleven van de strikte tijdlijnen van de aanbestedingsprocedure 

• Marktanalyse - Prijsanalyse 

• In kaart brengen van concurrentiebewegingen 

• Prijsbewaking intern systeem (SAP) 

• Bijwerken/beheren van databases 

• Volgen nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen en contractbeheer 

• Communicatie naar alle belanghebbenden 

• Je rapporteert aan de  Business Intelligence Manager 
 

Profiel 
 

• Je hebt minimaal een bachelordiploma 

• Je hebt minimaal 2-4 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een administratieve & analytische 
functie 

• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Frans. 

• Je bent goed georganiseerd, in staat om prioriteiten te stellen en hebt sterke communicatieve 
vaardigheden 

• Je bent analytisch en accuraat 

• Je hebt uitstekende Office 365 vaardigheden: Outlook, Teams, Word & Excel. Ervaring met SAP is een 
pluspunt 

• Je bent proactief, dynamisch en stressbestendig 

• Je bent in staat om collega’s te motiveren om deadlines te halen 

• Je bent een teamplayer en flexibel om samen positieve resultaten te behalen 
 

Aanbod 
 

• Een organisatie met het motto “Caring For Life” 

• Een organisatie die inzet op persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer 

• Een dynamisch team van 3 personen dat het departement samen sterker maakt 
 
       Voorts:  

• Fresenius Kabi biedt u een voltijds contract aan van onbepaalde duur (80% is mogelijk). Bovendien 
ontvang je een competitief salarispakket (maaltijdcheques, ecocheques, groeps- en 
hospitalisatieverzekering en 34 vakantiedagen/jaar) 

 

Sollicitatie 
 

Sta je te popelen om te starten in je nieuwe functie? Solliciteer dan via  
bene.humanresources@fresenius-kabi.com. 
HR Officer: Annick Ballon 
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