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Organisatie, bedrijf: visit.brussels  
  
Pijler: Finance & Operating 
 
Dienst: Purchases Service 
Functie: Purchase Officer - COD           
 

  
 Voltijds contract van onbepaalde duur 

Onmiddellijk beschikbaar   

visit.brussels is het communicatiebureau voor toerisme en cultuur van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gericht op zijn inwoners, Belgen en buitenlandse bezoekers. 
Het is bedoeld om het imago van Brussel als de hoofdstad van 500 miljoen 
Europeanen uit te dragen en te versterken. 
  

visit.brussels: we make you love Brussels!  
  
visit.brussels is een Instelling van Openbaar Nut (ION) van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest met 180 werknemers.  
  
visit.brussels geeft de stad energie en creëert unieke ervaringen voor zowel voor de 
inwoners als de bezoekers.    
  
    Vacature 

Positie binnen de onderneming 

Rapporteert aan de Aankoop Manager. 

Opdracht en doelstellingen 

Aankoopvragen en aankoopporders van begin tot eind afhandelen, het proces van 
aanvragen optimaliseren en gebruikers opleiden, in nauwe samenwerking met de 
Legal Officers en Governance, om te voldoen aan de behoeften van de afdelingen en 
te zorgen voor een soepel aankoopproces in overeenstemming met de verwachtingen 
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van het bedrijf. Initiëren, coördineren en plannen van projecten van begin tot eind om 
ervoor te zorgen dat technische, budgettaire en tijdsdoelstellingen worden behaald.   

 

Verantwoordelijkheden & activiteiten  

Verwerking van alle aankopen in verband met overheidsopdrachten: 

• Aankoopaanvragen ontvangen en ingeven 
• Organiseren van een vergadering met de aanvrager (interne klant), 

identificeren van de behoefte en/of specificeren van het verzoek  
• Kiezen van de procedure en gebruik van de juiste template om de 

overheidsopdracht te lanceren  
• Opstellen van bijzondere specificaties - in samenwerking met de 

aanvrager  
• Analyse van de offertes  
• Opstellen van met redenen omklede beslissingen  
• Voorleggen van procedures, verordeningen, bijzondere specificaties, 

met redenen omklede besluiten aan de juridische ambtenaren.  
• Het contract uitvoeren door na te gaan of de verschillende bij het dossier 

gevoegde bewijsstukken volledig zijn  
• Mogelijkheden voor kaderovereenkomsten voor de aanvrager 

identificeren, voorstellen, onderhandelen en opstellen  
• Aankopen groeperen in verschillende categorieën en potentieel nieuw 

te lanceren contracten identificeren  
• zo nodig constructieve oplossingen voorstellen aan de verzoeker, de 

juridische ambtenaar en/of het management om de procedures voor de 
verwerking van aanbestedingen te verbeteren  
 

Controleren en verwerken van inkooporders in de verschillende gebruikte 
systemen: 

• Controleren en valideren van inkooporders en deze doorsturen naar de 
boekhoudafdeling  

• Voorspellen van de budgettaire vastlegging en indien nodig aanmaken 
van nieuwe leveranciers in de software (SAP)  

• Controleren of de facturen overeenstemmen met de inkooporder  
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• Voorbereiden van de budgetafsluiting door verslag uit te brengen aan 
de managers over de follow-up van de begroting, na ontvangst van de 
facturen  

• De conformiteit van de leveringen verifiëren indien de aanvrager een 
klacht indient en zo nodig contact opnemen met de leveranciers om 
geschillen op te lossen  

  

Naleving van de toepassing, optimalisering van het aankoopproces en opleiding: 

• Toezicht houden op de naleving van de toepassing van processen en 
procedures  

• Codering van contracten in interne beheersinstrumenten om follow-up 
te verzekeren  

• Plannen van inkoopaanvragen en zorgen voor rapportage van de 
activiteiten van de hele afdeling aan het management, de aanvragers en 
de juridisch medewerker  

• Mogelijkheden identificeren voor harmonisatie en vereenvoudiging bij 
de verwerking van aankopen  

• Voorbereiden, creëren van ondersteunend materiaal, verzorgen van 
interne opleidingen over het inkoopproces en ondersteunen van de 
teams in de verschillende fasen van dit proces  

• Verstrekken van informatie en reageren op verzoeken van de controle-
instanties (CVV, auditors, Rekenkamer, GOB, enz.) 

 
Belangrijke interacties 

• Samenwerken met de vragende partijen om de behoeften te bepalen; 
• Samenwerken met de Legal Advisors voor juridische vragen over de 

aankoopdossiers; 
• Samenwerken met de andere Purchase Officers om de processen in te voeren 

die nodig zijn voor de goede werking van de afdeling; 
• Samenwerken met de Accounting Service voor de follow-up van de betaling van 

de facturen; 
• In contact staan met de leveranciers in verband met bestellingen, leveringen, 

facturen en betalingen; 
• Samenwerken met Governance voor procesgerelateerde controle-indicatoren.  
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Profiel  
• Bachelor diploma 
• 2 à 3  jaar ervaring in een vergelijkbare functie.  
• Analytische geest met goed tijds- en deadlinebeheer.  
• Service- en oplossingsgericht zijn en initiatief en proactiviteit aan de dag 

kunnen leggen.  
• Teamplayer, die in staat is transversale samenwerkingsverbanden met andere 

diensten en organisaties te ontwikkelen.  
• Klantgerichtheid en het vermogen om de communicatie en rapportage aan te 
passen aan het type gesprekspartners (intern en extern).  
• Stressbestendig.  
• Zin voor initiatief en veranderingsmanagement.  
• Goede kennis van computertools.  
• Goede kennis van de aankoopprocessen en -voorschriften. 
• Kennis van SAP is een voorwaarde.  
• Voeling hebben met cijfers en graag cijfers interpreteren. Een financiële 
achtergrond is een pluspunt.  
• Betrokken, reactief, dynamisch en georganiseerd.  
• Blijk geven van autonomie, maar ook graag in team werken.  
• Proactief zijn en kunnen anticiperen.  
• Zeer nauwkeurig kunnen werken.  
• Bij voorkeur tweetalig Nederlands-Frans met goede kennis van het Engels.  

 
  

Contactgegevens  
Sollicitaties moeten worden ingediend vóór 26/09/2022.  
apply@visit.brussels  

 

mailto:s.hautstone@visit.brussels

