Senior Juridisch adviseur aanbestedingsrecht
Weet jij wat de beste keuze is voor de klant en wil jij je ervaring gebruiken om je collega’s te helpen?
Kom ons team versterken!
Senior Juridisch adviseur aanbestedingsrecht
Serieus en volgens de regels wanneer het nodig is, gezellig en zoeken naar juridische mogelijkheden
wanneer het kan. Dat is het vijfkoppige team juristen van Cleverland. Dat doen zij met succes: er is
namelijk ruimte gekomen in het team voor een senior-adviseur aanbestedingsrecht.

Als adviseur aanbestedingsrecht is jouw doel de klant, die zich zowel aan opdrachtgevers- als
opdrachtnemerszijde bevindt, zo goed mogelijk bij te staan op het gebied van aanbestedingsrecht.
Je adviseert en ondersteunt het aanbestedingsproces en je hebt een grote rol bij het opstellen van de
aanbestedings- en contractdocumenten.
Hierbij kun je denken aan de volgende verantwoordelijkheden:
• Het geven van juridisch advies aan de opdrachtgever omtrent de inkoop van werken,
leveringen en diensten
• Het adviseren over een inkoop- of contracteringsvisie, welke voldoet aan de wens van de
opdrachtgever
• Het ontwikkelen van een intern aanbestedingsbeleid en deze toetsen aan Europese en
nationale aanbestedingsregels
• Het adviseren over EMVI-documenten en de inrichting van een EMVI-beoordeling
• Het adviseren over inschrijvingsvereisten, geschiktheidseisen, selectiecriteria en
gunningscriteria voor aanbestedingen
• Het adviseren bij een aanbestedingsproces van de eerste marktbenadering tot de
daadwerkelijke gunning
• het adviseren over de mogelijkheden van een inschrijver binnen een aanbesteding;
• Het opstellen of behandelen van aanbestedingsklachten en de begeleiding van het juridisch
proces hieromtrent. Eventueel zal je met behulp van een advocaat procederen binnen een
juridische rechtsgang
Dit is wat voor jou als je…
• Jouw kennis van de markt wil
gebruiken om onze juridische
dienstverlening verder uit te bouwen
• Het leuk vindt om niet alleen bij je
eigen projecten betrokken te zijn,
maar ook mee wilt denken met je
collega’s
• Het leuk vindt dat wij naast juridisch
advies ook actief zijn als ingenieurs- en
adviesbureau binnen de openbare
ruimte.

En juist niet als jij…
• Graag denkt en handelt volgens de
gebaande paden
• Liever niet mee wilt denken in het
organiseren en vinden van je eigen
projecten en opdrachten
• Jij terecht wilt komen in een kant en
klare organisatie, waarin alles vast
staat en je je daar ook aan moet
houden

Jij past bij Cleverland als…

Jij werkt graag met verschillende mensen samen: dit kenmerkt jou ook als persoon. Je bent een
prettige collega, die naast de inhoud van het werk, ook graag het weekend bespreekt. Je staat sterk
in je schoenen, jij weet namelijk als geen ander hoe je jouw punt moet verdedigen en hoe jij kunt
omgaan met weerstand!

Daarnaast ben jij flexibel ingesteld en vind je het leuk om voor verschillende klanten te werken en/of
met verschillende vraagstukken tegelijkertijd bezig te zijn. En daarbovenop ben je ook nog eens
analytisch en klantgericht.
De eisen op een rijtje:

•

Je hebt een hbo of wo diploma rechten met een voorliefde voor bouw-, economisch of
ondernemingsrecht;

•

Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met aanbesteden of aanbestedingsrecht;

•

Je hebt kennis van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet en het
ARW2016,

•

Je hebt kennis van de werking van diverse samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en –
opdrachtnemer, zoals traditioneel, geïntegreerd of bouwteam;

•

Je hebt kennis van de gebruikelijke contractvormen in de civiele bouwwereld (zoals RAW,
UAV,UAV-GC en DNR);

•

Je hebt kennis van/ ervaring met EMVI-processen;

•

Je hebt ervaring en affiniteit met coachen en kennisontwikkeling van collega’s;

•

Kennis en ervaring van contractenrecht en/of bouwrecht is een pré.

Dit is Cleverland
Cleverland is een eigenzinning ingenieurs- en adviesbureau, met projecten van de plan- tot en met de
beheerfase. Onze collega’s werken in verschillende vakgebieden en voor verschillende
opdrachtgevers binnen het ruimtelijk domein. Wat ons bindt is onze ambitie om de buitenruimte elke
dag mooier, leuker en duurzamer te maken. We vinden het daarnaast belangrijk dat we ons werk leuk
vinden. Dat zoeken we in de manier waarop we samenwerken, kennis delen en de manier waarop we
samenzijn op kantoor.
En dit krijg je van ons terug
Wij geloven erin dat talent de vrijheid en de ruimte moet krijgen om buiten kaders te denken en om
eigenwijs te zijn. Dat we, door vindingrijk en nieuwsgierig te zijn, steeds betere oplossingen voor onze
klanten vinden. Maar we geloven vooral in jouw kwaliteiten en jouw vermogen om zelf je manier van
werken en agenda te bepalen. Dat betekent dat je werk gaat doen waar jíj helemaal in op kunt gaan,
met de vrijheid om zelf te ondernemen.

Zo zorgen we ervoor dat jij blijft groeien. Daarvoor geven we alle ruimte en ondersteuning. Maar we
vinden vooral dat werk leuk moet zijn; daarom vinden we humor, eigenwijsheid, en nieuwsgierigheid
misschien nog wel belangrijker. Maar bovenal krijg je van ons een plek waar jij je ruimte hebt om te
zijn die je wil zijn.
Naast een fantastische werkomgeving mag jij het volgende verwachten:
• Een aantrekkelijk salaris, aansluitend bij jouw kennis en ervaring mét goede pensioenregeling
• Een vast contract
• Een laptop en telefoon zodat jij overal je werk goed kunt doen
• Een jaarlijks opleidingsbudget, wat jij naar eigen inzicht kunt inzetten
• Een leaseauto

