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Interim – Manager – Procurement
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06-23229851
Profiel
Pragmatische interim en transitie manager die bewezen heeft snel doelen te realiseren met een ‘hands-on’
aanpak voor een afdeling of bedrijf. In korte tijd wordt een gedegen analyse gemaakt dat voorzien is van de
gewenste oplossingen. Met een planmatige aanpak en op creatieve wijze wordt het gewenste resultaat
bereikt. Weet te overtuigen, creëert draagvlak en past de laatste innovaties binnen het vakgebied toe in de
werkzaamheden en adviezen. Heeft een hoge mate van stijlflexibiliteit, is besluitvaardig en creatief. Een
prettige leider en (team) coach. Kwaliteiten zijn ook conceptueel denken, initiatief nemen en positief blijven.

Geschikt voor de rol
Jarenlange ervaring in het doorvoeren van veranderingen bij het implementeren van inkoopbeleid en
herinrichten van een afdeling. Zelfstarter die op gedreven wijze leiding geeft aan teams. Inkopen bij
complexe vraagstukken. Bij voorkeur in een dynamische en projectmatige omgeving. Leveranciers
betrekken bij het beheersen van risico’s tijdens de realisatie van projecten. Toepassen en uitvoering geven
aan actief contract- en leveranciersmanagement. Formuleren en implementeren van categoriemanagement
gericht op circulariteit, prestatiemanagement, MVI en productinnovaties. Onderhouden van relaties met
externe en interne opdrachtgevers, senior management en leveranciers.

Kernvaardigheden

Ervaring als

Talen

Duidelijk presenteren

Inkoopdirecteur, transitiemanager,
categorie- en contractmanager,
adviseur strategische inkoop,
logistiek manager, projectinkoop
(complex), internationaal duurzaam
ondernemen, docent en coach.

Nederlands - moedertaal
Engels - goed
Duits – ruim voldoende

Analyseren van problemen
Gedegen leidinggeven
Juiste oordeelsvorming
Betrouwbaar in samenwerken
Klantgericht te werk gaan
Doelgericht regisseren
Authentiek handelen

Hobby’s
Neven Activiteiten
Docent Inkoopprocessen en
Contract- en
Leveranciersmanagement
Nevi Purspective te Zoetermeer
2014 – heden
Docent Leveranciersmanagement
CM Partners te Zeist
2018 – heden
Voorzitter examencommissie Nevi
Procurement Management
Program
NEVI Examens te Zoetermeer
2011 – heden

Tuinieren, Theater, Jazz,
Fietsen, Reizen, Koken en
Vreemde culturen

Contact
Brederode 108
8226 TS Lelystad
inkoopplus@gmail.com
nl.linkedin.com/pub/leostoelinga/5/221/323

Werkervaring
Docent Inkoopmanagement (parttime)
Hogeschool Rotterdam | 2016 – heden
Ontwikkelen en lesgeven van theoriecolleges. Begeleiden van studenten met consultancy opdrachten,
casuïstiek en afstuderen. Modulehouder voor lesprogramma’s.
Procurement Manager
NS | 2014 – 2020
Inkoop van mobiliteit, techniek, energie en facilitaire diensten. Het inrichten van strategische inkoop,
contract- en leveranciers management. Sturing geven aan “TOP Procurement verbeter- en
veranderprogramma”. Lid van het Tenderboard voor complexe aanbestedingstrajecten en contracten.
Manager Procurement & Logistic
Imtech Marine & Offshore | 2013 – 2014
Afdelingen inkoop, logistiek, supply chain planning en facilitair management. Implementeren van categorie
management voor kabel, energie power systemen, kasten en chillers. Optimaliseren van logistieke
processen en uitlever performance. Afsluiten internationale contracten bij aannemers en toeleveranciers.
Corporate Procurement & Supply Chain Manager
Heerema Fabrication Group | 2012 – 2013
Inkoopteams op vier locaties (NL, UK, PL). Verantwoordelijk voor grote strategische internationale
inkooppakketten voor productiefaciliteiten. Het contracteren van subcontracting voor de projectuitvoering.
Contractmanager voor categoriën construction, piping, HVAC, E&I, painting, appendages.
Hoofd Centrale Inkoop
Wolter & Dros (TBI) | 2000 – 2012
Het herinrichten van de inkooporganisatie naar gedetacheerde projectinkopers en centraal contract- en
risicomanagement. Optimaliseren van leveranciersprestaties op basis van TCO. De inkoopprocessen
verbinden met de marktvisie van de organisatie. Categorieën groothandel, LBK’s, bekabeling, ketels,
koelapparatuur, pompen, inleen personeel. Ontwikkelen van inkopers naar meer marktgericht handelen.
Logistiek Manager
Isolectra (TKH) | 1999 – 2000
Decentrale afdelingen, inkoop en voorraadbeheer, customer service, expeditie en twee magazijnen.
Optimaliseren van de verkoopafdelingen en het ontwikkelen van een afdeling logistiek.

Opleiding & training
Post HBO Inkoop en Aanbesteden
Conducto | 2015 – 2016

NEVI 3 (Procurement Leadership Program)
RSM Erasmus Universiteit | 2009 – 2010

Management training
Mansal | 2015

Ontwikkelen productgroep strategieën
Nevi Opleidingen | 2007

Strategisch Inkoopmanagement
Nyenrode Business Universiteit| 2006

HTS Technische Bedrijfskunde (BSc)
Haagse Hogeschool | 1994 – 1999

Professioneel leidinggeven
Schouten & Nelissen | 2003

Arbeidskunde & Technische voorcalculatie
Philips Opleidingen | 1987 - 1989

