
 

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!  
  
Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 
(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- of 
sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. Specialistisch 
werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de 
bereidheid om hard te werken en veel te leren!  
  
De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 
allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 
je nieuwe werkomgeving.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Wat ga je doen als Project Inkoper & PMO?  
 
Deze functie maakt onderdeel uit van onze projectorganisatie welke verantwoordelijk is voor onze verdere 
uitbreiding en groei. Je bent mede verantwoordelijk voor de gedetailleerde aankoopplanning van de 
apparatuur, het contracteren van bouwactiviteiten, uitvoeren en organiseren van inkoopactiviteiten, zoals: 

• Maken van (of zorgt voor het maken van) URS voor offerteaanvragen; 

• Onderhandelen, opstellen en onderhouden van alle contracten van leveranciers van apparatuur en 
diensten; 

• Verantwoordelijk voor contractbeheer van alle inkoopactiviteiten in de systemen; 

• Opstellen documentatie, zoals offertevergelijk en beslissingsmatrix; 

• Monitoring van de doorlooptijden van de bestellingen; 

• Monitoring van de financiële afspraken van de orders; 

• Zorgen voor correcte naleving van Fresenius Kabi Global Procurement Policy en Fresenius Kabi 
Gedragscode; 

• Afstemming met de Design & Contract Manufacturing Company van de inkoopplanning en uitvoering. 
 
Naast voornoemde inkoop taken ondersteun je binnen het Project Management Office (PMO) de Project 
Director op gebied van: 

• Opstellen en bewaken van projectdocumentatie en rapportage; 

• (mede) bewaken van projectvoortgang; 

• Bijhouden budget en faseringsoverzichten; 

• Ondersteuning en advisering van projectleden bij hun planning; 

• Voorbereiden van presentaties t.b.v. project stuurgroep; 

• Ontvangen en begeleiden van bezoekers/relaties.  
 

Profiel 
 

• Afgeronde opleiding op HBO niveau, bijvoorbeeld in de richting commercie of bedrijfskunde.  

Of MBO+ met de juiste werkervaring en competenties. 

• NEVI I en NEVI II 

• 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

• Goede gebruikerskennis van MS-Office en SAP; zeer goede beheersing van Excel 

• Goede communicatieve vaardigheden en goede beheersing van Engels in woord en geschrift, beheersing 

van de Duitse taal is een pré 



 

• Echte teamplayer, accuraat, pragmatisch en assertief 

• Onderhandelings- en organisatievaardigheden 

 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 

• Reiskostenvergoeding 

• 26 vakantiedagen + 12 ADV dagen 

• Veel aandacht voor training 

• Enthousiaste personeelsvereniging 
 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 22-1354 per email te sturen aan: hr.nl@fresenius-kabi.com 

 


