
STRATEGISCH AANKOPER 
 

De VZW HospiLim werd op 14 december 2010 opgericht vanuit de Limburgse ziekenhuizen en treedt 

op als aankoopcentrale voor 10 Limburgse algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra.  

HospiLim plaatst overheidsopdrachten uit naam van de aangesloten ziekenhuizen in alle mogelijke 

aankoopsegmenten.  

 
De VZW HospiLim is voor de verdere uitbouw als expertisecentrum op zoek naar 

1 bijkomend strategisch aankoper ter versterking van het huidige aankoopteam. 

 

Je staat in voor de uitwerking van grote overheidsopdrachten voor de verschillende soorten 

goederen en diensten die vanuit de aankoopcentrale HospiLim worden verzorgd voor de 

Limburgse ziekenhuizen. De focus hierbij ligt op geneesmiddelen, steriele medische 

hulpmiddelen, investeringsgoederen, niet-steriele verbruiksgoederen en nutsvoorzieningen. 

Wat is de taakinhoud van de strategisch aankoper ? 
 

De strategisch aankoper is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en 

opvolging van overheidsopdrachten binnen zijn/haar aankoopcategorieën. Dit omvat volgende 

taken: 

− het ontwikkelen van een bijzondere expertise in de toepassing van de wet op de 

overheidsopdrachten 

− marktonderzoek, leveranciersscreening en dossierselectie  

− dataverzameling en verwerking met calculatie van kostprijs en mogelijke savings 

− opstellen van bestekken, publiceren van opdrachten, beoordeling van offertes van 

A tot Z, gunning en sluiting van de opdrachten 

− contacten opbouwen en onderhouden met de eindgebruiker in het brede netwerk 

van de HospiLim ziekenhuizen 

− het stelselmatig opbouwen van een bijzondere expertise mbt de producten, 

aankoophefbomen en financieringsmodaliteiten van de relevante producten  

− het coördineren van de verschillende aankoopdossiers in het HospiLim netwerk 

binnen zijn/haar aankoopcategorieën 

− contacten opbouwen en onderhouden met de stakeholders in het brede netwerk van 

de Limburgse ziekenhuizen 

− het organiseren en leiden van werkgroepen 

− het proactief stimuleren van de medewerkers betrokken in de uitwerking van je 

aankoopdossiers 

 

Profiel ? 
− je hebt in de farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, 

handelswetenschappen, … een masterdiploma met minstens 4 jaar relevante 

werkervaring, of een bachelordiploma met bijkomende opleidingen relevant aan deze 

vacature met minstens 6 jaar werkervaring 

− je hebt aankoopervaring in de medische- en/of ziekenhuissector (pluspunt) 

− je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten (groot pluspunt) 

− je hebt kennis van de farmaceutische wetgeving, financiering, onderhandelings-

technieken, aankoopprocessen, kostprijscalculatie en medische terminologie 

− je bent zowel mondeling als schriftelijk sterk taalvaardig 

− je bent een kei in plannen en organiseren, met de nodige skills in probleemanalyse, 

oordeelsvorming en besluitvaardigheid 



− je bent zowel individueel als in team een krak in het vak, met een gezonde dosis 

samenwerkingsvermogen, integriteit en stressbestendigheid 

− nauwkeurig werken en stiptheid liggen in je natuur  

 

Wat bieden we je ? 
 

Samenwerking in een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidings-

mogelijkheden en een aangename werksfeer. Je werkt nauw samen met verschillende diensten 

binnen de ziekenhuizen.  

 

We bieden een marktconforme verloning in lijn met je competenties en ervaring, aangevuld 

met extralegale voordelen zoals: 

− bedrijfswagen 

− groepsverzekering  

− opleidingsmogelijkheden 

− vlotte bereikbaarheid 

− maaltijdcheques 

− mobiele telefoon en laptop 

− extralegale vakantiedagen én anciënniteitsverlofdagen 
 

Solliciteren ? 
 

CV, diploma én sterke motivatiebrief tot 1 juni 2021 per email aan: 

directiesecretariaat@hospilim.be 

 

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met: 

Benny Stevens – 0484/611 416 

Wonne Manteleers – 0498/430 454 

mailto:directiesecretariaat@hospilim.be

