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TENDER SPECIALIST 

Papyrus staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid & inspiratie. Als Tenderdesk specialist 
staan deze waarden centraal. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de 
coördinatie van al onze aanbestedingen, van de ontvangst van het lastenboek tot de 
uitvoering ervan. Je werkt hiervoor in nauwe samenwerking met het externe sales 
team om zo je succes rate binnen de overheidsopdrachten te verhogen. Dat is een 
grote verantwoordelijkheid maar je doet dat met een open blik, in stijl & met een 
aanstekelijk optimisme! Je kent de wereld van de aanbestedingen. Je weet wat er 
nodig is en hoe je dit het beste kan realiseren. Je bent de Tenderdesk specialist van 
Papyrus. 

 

DIT VERWACHTEN WE VAN JOU:  

• Je bent verantwoordelijk voor de screening van lastenboeken.  
• Jij analyseert en interpreteert al de inkomende lastenboeken. En je bent het 

aanspreekpunt voor onze klanten uit de publieke sector.  
• Je waakt over de naleving van de procedures zodat dat alle offertes 

conform de verwachtingen en tijdig opgeleverd worden. 
• Offertes maken je in samenwerking met de verschillende stakeholders 

(intern & extern) dit doe je in nauwe samenwerking met de collega’s van 
External Sales. 

• Je staat in voor het onderhandelen met de leveranciers en ben mee 
verantwoordelijk voor de ideale customer experience. 

• Je start dossiers op, je volgt prijsherzieningen, je zorgt voor de gepaste 
leveranciersondersteuning bovendien beheer je ook binnenkomende 
klachten. 

• Je helpt collega’s bij het beheer van aanbestedingen.  

 
WIE BEN JE EN WAT KAN JE? 

• Je bent in het bezit van een bachelor diploma of je werkt op een gelijkaardig 
niveau door ervaring. 

• Je hebt al enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. 
• Je ben vlot in het Nederlands, Frans en Engels.  
• Je kent MS Office en speelt met SAP, Excel alsof je deze zelf ontwikkeld hebt.  
• Kennis van de ISO-normering is een plus. 
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JOUW COMPETENTIES 

− Je bent nauwkeurig. Zéér nauwkeurig.  
− Je werkt georganiseerd en planmatig. 
− Je neemt initiatief en werkt zelfstandig. 
− Je ziet geen problemen maar enkel oplossingen. 
− Je kan goed samenwerken met mensen. Je bent analytisch maar ook 

empathisch en inspireert anderen met je enthousiasme. 
− Je bent integer, betrouwbaar en discreet. 
− Je bent open in je denken en je doen. 
− Je probeert graag nieuwe dingen uit. Alles kan beter! 
− En vooral, je hebt goesting om erin te vliegen! 

  

WIJ BIEDEN: 
Een marktconform salaris dat aansluit bij je opleiding en/of ervaring en diverse 
extralegale voordelen. Tevens bieden wij je een aangename werksfeer en een 
gevarieerde functie in een gezond bedrijf.  
 
 
INTERESSE? 
Zet jij graag je nagels in deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie naar 
Ibtihaj.elmtili@papyrus.com. 
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