Adviseur kostenmanagement
Vacaturenummer: B&U-IGI-5312

De organisatie:
Een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en
veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo’n 1.000
betrokken medewerkers zich dagelijks voor in.
Aantal uur: 36 uur
Functie-inhoud:
Ga met ons de uitdaging aan
Als Adviseur kostenmanagement lever of organiseer je adviezen in alle fases van projecten, van de
planfase tot en met de uitvoering. Je werkt daarnaast aan de doorontwikkeling van kostendeskundigheid.
Ben jij initiatiefrijk, goed in probleemanalyses en organiseren en kun je effectief communiceren? En weet je
hoe je kosten kunt bepalen en onderbouwen vanaf het eerste planstadium tot en met het bepalen van
meerjarig onderhoud volgens de TCO-benadering? Dan ben jij de adviseur die wij zoeken.
Vanuit hartje Haarlem ben jij de trekker van het kennisgebied kostendeskundigheid. Je stuurt het team aan
dat bestaat uit medewerkers met deeltijd kostendeskundigheid, aangevuld met flexibel in te zetten externe
deskundigheid. Je houdt je bezig met borging van het ramingenproces, opbouw en onderhoud van een
kostendatabase, nacalculatie en de uitwerking in het assetmanagementproces. Je zorgt voor afstemming
op andere vakgebieden, creëert draagvlak binnen de provinciale organisatie en buigt je over
kennisontwikkeling en -overdracht. Je onderhoudt ook externe contacten vanuit je vakgebied.
Als Adviseur kostenmanagement val je onder de directie Beheer & Uitvoering (B&U) en kom je te werken in
de sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI). De sector IGI levert het nieuwste van het
nieuwste in kennis en informatie aan de sectoren van B&U, maar ook aan andere directies.
De directie (B&U) werkt letterlijk aan onze openbare ruimte. Denk aan de aanleg en reconstructie van
nieuwe provinciale (vaar-)wegen, onderhoud van bestaande wegen, groen en openbare
vervoersnetwerken. Alles om de ruimte zo optimaal mogelijk in te richten op een innovatieve manier.
Functie-eisen:
• Afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur civiele techniek en/of bedrijfskunde) en minimaal 8 jaar
relevante en aantoonbare ervaring op het gebied van kostendeskundigheid.
• Kennis van SSK-systematiek, probabilistisch en parametrisch ramen. Je kent de achtergrond van
deze systematieken, hebt ermee gewerkt en kunt er gegrond van afwijken.
• Kennis van actuele ramingsmethodieken en -pakketten
• Affiniteit met systems engineering, risicomanagement, SCB en inkoop voor moderne
contractvormen.
• Je bent in staat om over de grenzen van het vakgebied kostendeskundigheid heen te kijken.
Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.626.37 en maximaal € 5.180,53 bruto per maand, schaal
12 op basis van 36 uur per week.
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 20% van
je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van bijvoorbeeld
verlofuren of geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse
salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
Bijzonderheden:
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Achtergrond:
Daarom werken bij de provincie Noord-Holland

Noord-Holland is vitaal. Het is een motor achter het groeiend nationale economisch herstel. Noord-Holland
geeft ruimte aan groei. Vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap, daar zetten wij ons voor in. We
werken aan werk, bereikbaarheid, innovatie, duurzame energie, de vitaliteit van ons platteland en onze
natuurgebieden. We investeren in onze Greenports, de Noord-Hollandse havens, het
Noordzeekanaalgebied en mainport Schiphol. We werken hierbij nauw samen met andere overheden,
ondernemers, belangenorganisaties en vrijwilligers.
Geen enkele Nederlandse provincie is in de loop der tijd zo veranderd. Door natuur en mensenhanden. Het
maakt Noord-Hollanders veerkrachtig. Ze hebben een visie en ambities, en geven er enthousiast uitvoering
aan. Net als onze medewerkers.
Informatie:
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Kees van der Plas, sectormanager
Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie, telefoon. (023) 514 4379. Voor vragen over de procedure kun je
terecht bij Info Personeel, telefoonnummer (023) 514 5606 (telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00
uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.). Of per e-mail: info.personeel@noord-holland.nl.
Reageren:
Je sollicitatiebrief en cv kun je rechtstreeks sturen naar afhandelingws@noord-holland.nl onder vermelding
van vacature en vacaturenummer.

