
 

 

 

VACATURE 
 
 

TENDERDESK MEDEWERKER  
BINNENDIENST | 32 - 40 UUR PER WEEK | M/V 

 

 

    

 

WIE ZIJN WIJ? 
Central Services Geldermalsen, kortweg CSG, 

is een onafhankelijk (inter)nationaal opererend 

advies- en managementbureau. Als 

intermediair zijn wij actief binnen de soft 

services van de facilitaire dienstverlening. 

 

Op o.a. de vakgebieden schoonmaak (inclusief 

glasbewassing), catering, beveiliging, (digitale) 

afdruksystemen, groenvoorziening en 

textielvoorziening verzorgen wij: advies, 

aanbestedingen, contractbeheer, 

kwaliteitsbewaking en interim management. 

 

Binnen CSG wordt persoonlijke ontwikkeling 

en het nemen van initiatieven sterk 

gestimuleerd en gewaardeerd. Er is ruimte voor 

doorgroeimogelijkheden en eigen inbreng.  

 

Dit familiebedrijf heeft een fijne, gezellige 

informele maar professionele sfeer en er is 

flexibiliteit. Tevens hebben we een gezonde 

mix medewerkers aan diversiteit op het gebied 

van man/vrouw, leeftijd en ervaring.  

 

 

 

REDEN VACATURE 
Door uitbreiding van onze werkzaamheden 

hebben wij versterking nodig voor ons 

consultants team. 

 

INHOUD FUNCTIE 
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van 

projectplanningen en het bijhouden van alle 

deadlines (zowel intern als extern) van alle 

lopende en nieuwe onderhandse en Europese 

aanbestedingsprocedures.  

 

 

 

 

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor: 

- Het up-to-date houden van de database van 

alle procedurele documenten 

- Beoordelen van binnengekomen informatie 

t.b.v. aanbestedingen 

- Ondersteunen van consultants 

 

 

 

WIJ VERWACHTEN 
✓ HBO-werk- en denkniveau 

✓ Secuur en gestructureerd werken 

✓ Een spin in het web die voor structuur zorgt 

in projecten en graag anderen ontzorgt 

✓ Affiniteit met en kennis van 

inkoopprocedures en (Europese) 

aanbestedingen is een voordeel 

✓ Zelfstandig en in teamverband kunnen 

werken 

✓ Ervaring is een pré 

 

 

 

BEN JIJ ONZE KANDIDAAT? 

Ben je jong en heb je beperkte werkervaring of 

ben je juist wat ouder, maar wel met relevante 

ervaring? Bij ons is iedereen welkom! 

 

Heb je vragen over deze functie? Neem dan 

contact op met onze afdeling personeelszaken 

via onderstaand telefoonnummer. 

 

CONTACTGEGEVENS 
CSG BV 

T.a.v. Afdeling Personeelszaken 

Anthonie van Diemenstraat 19 

4104 AD  Culemborg 

T: 0345 - 544800 

E: hrm@kaleidon.nl  

W: www.csg-bv.nl 

 

CSG werkt met andere facilitaire bedrijven “samen in 

”. Voor meer informatie: www.kaleidon.nl 

https://www.kaleidon.nl/

