
 

 

 

GEZOCHT 

 

ERVARING MET INKOOP EN CONSULTANCY?  
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 team 

aanbestedingen en consultants. 

 

INHOUD FUNCTIE 
In deze gecombineerde functie houd je je 

bezig met het adviseren van klanten en het 

onderhouden van klantrelaties, het maken van 

offertes, het deelnemen aan commerciële 

trajecten en projectplanning. 

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:  

- ondersteunen van het (Europese) 

Aanbestedingen team 

- het bewaken van de voortgang en correcte 

communicatie in juridische context 

- bewaken van het nakomen van de 

contractafspraken 

 

 

WIJ VERWACHTEN 
 

✓ HBO werk- en denkniveau 

✓ Branche ervaring 

✓ Commercieel ingesteld 

✓ Analytisch denkvermogen 

✓ Nauwkeurig, accuraat en 

probleemoplossend 

✓ Zowel zelfstandig als in teamverband 

kunnen werken 

✓ Goede communicatieve sociale en 

contactuele vaardigheden  

✓ In bezit van rijbewijs B 

✓ Goede kennis van de standaard Office 

pakketten 

✓ Beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en geschrift 

 

 

 

VRAGEN? 

Ben je geïnteresseerd en/of toe aan een 

nieuwe uitdaging? Stuur dan je CV en (korte) 

motivatie naar onderstaand e-mailadres voor 

nadere kennismaking. 

 

Voor vragen over deze functie kun je contact 

opnemen met ons 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 is een onderdeel van Kaleidon 
 

https://www.kaleidon.nl/

