
 

 

Vacature  
Tender-coördinator / EMVI-
schrijver 



 

Ben jij de nieuwe Tender-coördinator binnen ons bedrijf? 
 
 

Tender-coördinator/EMVI-schrijver 
PlanburoB is op zoek naar een Tender-coördinator/EMVI-schrijver die ervaring heeft met tendermanagement 
op het gebied van civieltechnische projecten. PlanburoB is een jonge, dynamische en snel groeiende 
organisatie met een platte organisatiestructuur en een optimale werksfeer, waar je voldoende kansen krijgt om 
jezelf te ontwikkelen. 

 
Functieomschrijving 
Binnen onze afdeling “tendermanagement en advies” draag je zorg voor het coördineren, afstemmen, 
schrijven- en redigeren van EMVI-plannen voor diverse marktpartijen. Dit doe je door op een creatieve manier, 
middels brainstormsessies en tenderbesprekingen met het tenderteam in te spelen op de actuele marktvraag. 
Je speelt in op markt ontwikkelingen en zult in een innovatieve werkomgeving aan de slag gaan. 
Je werkzaamheden bestaan grofweg uit de volgende activiteiten: 

• Het plannen van het tendertraject; 

• Het coördineren van de activiteiten van het tenderteam 

• Het op een creatieve manier invulling geven aan diverse gevraagde criteriums  

• Het vooraf inventariseren en afstemmen met stakeholders  

• Het bedenken van kansen en wensen behorende bij de betreffende tender 

• Het opstellen van een EMVI-plan 

• Het redigeren van een EMVI-plan  
 

Functie-eisen  
• Afgeronde MBO / HBO-opleiding Civiele Techniek of bedrijfskunde; 

• Ervaring met diverse contractvormen (UAV, UAV-gc, Hybride, BVP); 

• In bezit van rijbewijs B 

• Oplossingsgericht en klantvriendelijk 

• Flexibele, onderzoekende en kritische instelling 

• Ervaring met de SSK-systematiek is een pré; 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden een afwisselende functie waarin je, zelfstandig of in teamverband werkzaamheden uitvoert. 
PlanburoB heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, vakantiegeld, verlofdagen, 
studiemogelijkheden en pensioenvoorziening. 
Deze functie is fulltime (40 uur). Je salaris is marktconform, afhankelijk van je leeftijd en werkervaring. 

 
Geïnteresseerd 
Stuur je cv of vlog naar info@planburob.nl  

 
Acquisitie op deze functie wordt niet op prijs gesteld 

mailto:info@planburob.nl

