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Vind je juridisch getinte procedures en contractvorming interessant? Ga je graag met klanten op 
zoek naar wat de beste dienstverlening of levering is? Dan zoeken wij jou! 
 
 
De organisatie 
Anculus is een sociaal bedrijf met een no nonsens cultuur, waar ongeveer 30 medewerkers werken.  
Onze opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs. 
Anculus kent vier afdelingen; Organisatieadvies, Facilitair, Vastgoedbeheer en Vastgoed-
ontwikkeling. Binnen de afdeling Organisatieadvies zijn we op zoek naar een nieuwe collega. 
 
De functie 
Als aanbestedingsadviseur word je betrokken bij juridische vraagstukken rondom contractrecht, 
aanbestedingsrecht, bouwrecht en onderwijswetgeving.  Je houdt je bezig met het inrichten en 
verzorgen van (Europese) aanbestedingen voor alle voorkomende diensten en leveringen in het 
primair en voortgezet onderwijs. Je vertaalt de vraag van de gebruikers en stelt programma’s van 
eisen op. Je adviseert over inbesteden of uitbesteden van diensten en over koop- en 
leaseconstructies. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt een afgeronde opleiding WO Rechten of HBO Recht aangevuld met relevante werkervaring. 

Je bent taalkundig sterk in het formuleren van bijvoorbeeld eisen, wensen en te maken afspraken. 

Je gaat graag met mensen in gesprek, kunt goed luisteren en voelt je prettig in een rol als adviseur. 

Je bent analytisch en hebt onderzoekende skills. Verder ben je bereid je verder te ontwikkelen op 

het gebied van inkoop en aanbestedingen door opleidingen en trainingen. Enige werk ervaring is 

een pré, maar niet noodzakelijk. Wij leren je graag ons mooie vak! 

 
Wat bieden we jou? 
Het kantoor van Anculus zit midden in de binnenstad van Eindhoven, een superfijne plek om te 
werken. Moet je naar de opdrachtgever of werk je graag een keer thuis, dan kan dat ook. Wij 
zorgen ervoor dat jij alle middelen krijgt om dat goed te kunnen doen, zoals een telefoon en een 
laptop. Ons kantoor ligt dicht bij het station, dus makkelijk te bereiken met het OV. Voor een 
bezoek aan onze opdrachtgevers staan er poolauto’s ter beschikking. 
 
Naast die leuke baan bij Anculus vinden wij het ook belangrijk dat je kunt ontspannen. Daarom krijg 
je bij Anculus 30 vrije dagen per jaar. Je kunt er zelfs nog 5 extra bijkopen. Heb je juist wat minder 
behoefte aan vrije dagen, dan kun je ook vrije dagen verkopen. Maar net wat past bij jouw situatie. 
 
Daarnaast vinden we het binnen Anculus erg belangrijk om samen te lunchen. Daarom betaalt 
Anculus elke dag de kantoorlunch voor jou. Verder volgt Anculus de CAO voor Architectenbureaus, 
zodat alle arbeidsvoorwaarden in de basis goed geregeld zijn. 
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