CURRICULUM VITAE
ACHTERNAAM:

KOENEN

VOORNAAM:

Erik

BEROEP:

Senior Procurement/Inkoop Specialist – Procurement/Inkoop Consultant –
Procurement/Inkoop Trainer

GEBOORTEJAAR:

1966

NATIONALITEIT:

Nederlands

LIDMAATSCHAPPEN VAN PROFESSIONELE ORGANISATIES:
- NEVI – Nederlandse Vereniging voor Inkoop
BETROKKEN GEWEEST BIJ DE OPRICHTING VAN
- NPPP – Nederlands Platform voor Public Procurement
- FedPro – Federation of Procurement Specialist Organisations
OPLEIDING/CURSUSSEN:

- Heden: NEVI2 Strategisch
- 2007: NEVI2 Tactisch
- 2004: NEVI1
- 1998: Verkooptraining
- 1992: Time management
- 1985-1990 HTS-Werktuigbouwkunde, Commerciële Techniek (incl. NIMA-A)
- 1982-1985 MTS-Werktuigbouwkunde

TALENKENNIS:
Nederlands
Engels
Duits

Lezen:
moedertaal
excellent
goed

WERKERVARING:
2001-heden

Spreken:
excellent
gemiddeld

Schrijven:
excellent
gemiddeld

Bedrijf
: GID International B.V.
Positie
: Managing Director & Senior Procurement Expert
Voortzetting van GEMCO Industrial Development B.V. na een management buy-out.
Daarna enig Directeur-Eigenaar van het bedrijf.

1992-2001

Bedrijf
: GEMCO Industrial Development B.V.
Positie
: Manager Operations & Senior Procurement Expert
Als Manager Operations verantwoordelijk voor:
• Alle projecten in uitvoering;
• Financiële administratie;
• Office Management;
• Personeelszaken; en
• Reportage aan het Management van de Moedermaatschappij
Als Procurement Specialist betrokken bij alle procurement projecten in uitvoering en het
maken van projectvoorstellen. Taken:
• Advisering over alle aspecten van operationele, tactische en strategische
procurement en inkoop;
• Opzetten van procurement monitoring en inkoop kantoren voor diverse overheden in
Afrika, Azië en Centraal- en Oost-Europa;
• Maken van standaard documenten;
• Staftraining on-the-job en door middel van seminars;
• Monitoren van goederenleveranties en uitvoering van dienstencontracten;
• Het geven van ‘second opinion’ aan bedrijven betrokken in incorrecte procurement
en inkoop trajecten en advisering hoe de problemen op te lossen of te schade te
minimaliseren; en
• Management van fondsen beschikbaar gesteld door klanten en vervolgens
rechtstreekse betalingen aan leveranciers.

1990-1992

Bedrijf
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Positie
: Project Engineer / Verkoopbinnendienst
Het maken van offertes voor projecten over de gehele wereld. Daarnaast de supervisie
van de installatie van machines in een productiebedrijf in Nigeria en van diverse
machines in tal van laboratoria in een trainingsinstituut in Bangladesh.
BETROKKEN GEWEEST BIJ ONDER ANDERE DE VOLGENDE PROJECTEN:
2007 – heden
Bedrijf
: ProDev Lebanon, Libanon
Positie
: Trainer
Locatie
: Libanon
Seminar aan de private sector hoe offertes te maken naar aanleiding van de nieuwste
regels van de Europese Commissie.
2007 – heden

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Tactische Inkoop
Locatie
: Nederland en Rusland
Inkoopadvies met betrekking tot de bouw van een nieuwe installatie voor een Russische
klant in de automobiel industrie.

2007 – heden

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Tactische Inkoop
Locatie
: Nederland en Thailand
Aankoop van alle grote en kleine installaties, diensten, werken, apparatuur, etc. voor de
bouw van een gieterij voor Magotteaux uit België. Magotteaux produceert onder andere
gegoten slijpballen.

2007 – heden

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Tactische en Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland en Iran
Aankoop van alle grote en kleine installaties, diensten, werken, apparatuur, etc. voor de
bouw van een gieterij voor AsiaPearlite uit Iran. AsiaPerlite gaat een grote variëteit aan
de gegoten onderdelen voor diverse industrieën produceren.

2007

Bedrijf
: Eptisa Proyectos Internacionales, Spanje
Positie
: Tactische Inkoop
Locatie
: Servië
Voorbereiden van een aanbestedingsdossier voor de bouw van regionale
gezondheidslaboratoria. Daarnaast adviesverlening hoe verantwoorde technische
specificaties te schrijven.

2007

Bedrijf
: Alestar Services Ltd., Cyprus
Positie
: Trainer
Locatie
: Cyprus
Tweemaal een seminar aan de private en publieke sector hoe offertes en
aanbestedingsdossiers te maken naar aanleiding van de nieuwste regels van de
Europese Commissie.

2007

Bedrijf
: SGS Governments and Institutions Services
Positie
: Project Manager / Auditor
Locatie
: Nederland
In het kader van een International Procurement Review het auditen van alle aankopen
over de laatste twee jaar gedaan door overheidsinstellingen in India met fondsen
beschikbaar gesteld door de Wereldbank.

2006 – heden

Bedrijf
: Frannan International Ltd, Engeland
Positie
: Procurement Manager
Locatie
: Nederland en Botswana
Aanbesteding van diverse goederen, werken en diensten voor de inrichting van het
nieuw opgerichte Botswana Bureau of Standards (vergelijkbaar met de Nederlandse
NEN).

2006 – heden

Bedrijf
Positie
Locatie
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Tezamen met SGS International uitvoeren van een raamwerkcontract voor de aankoop
van goederen of het ter beschikkingstellen van personeel gerelateerd aan aankoop.
Aankopen die in behandeling zijn:
• Aankoop van meubilair voor 9 barakken in Burundi; en
• Aankoop van een veerpont tussen Vukovar (Kroatië) en Bac (Servië).
2006 – heden

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Tactische Inkoop
Locatie
: Nederland
Raamwerkcontract voor de aankoop van reservedelen voor afgeronde projecten.
GEMCO heeft de aankoop van de reservedelen uitbesteed aan GID. Aansturen van
inkoop en logistiek.

2006 – 2007

Bedrijf
: SGS Governments and Institutions Services
Positie
: Project Manager / Auditor
Locatie
: Nederland
In het kader van een International Procurement Review het auditen van alle aankopen
over de laatste twee jaar (ongeveer 100 contracten) gedaan door overheidsinstellingen
in Malawi met fondsen beschikbaar gesteld door de Wereldbank.

2006 – 2007

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Tactische en Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland en Frankrijk
Aankoop van alle grote en kleine installaties, diensten, werken, apparatuur, etc. voor de
uitbreiding van een gieterij voor Baxi uit Frankrijk. Baxi produceert een grote variëteit
aan de gegoten onderdelen voor diverse industrieën.

2006

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationeel en Tactisch Inkoop
Locatie
: Nederland
De aankoop van een tweetal complexe machines inclusief inbedrijfstelling, training en
onderhoud van een leverancier uit Engeland. De machines worden ingezet binnen de
kerncentrales in Rusland voor het onderhoud van de installaties en daarmee vergroten
van de veiligheid van de centrales en voor de werknemers in de centrales.

2006

Bedrijf
: Eptisa, Spanje
Positie
: Trainer
Locatie
: Bulgarije en Roemenië
Het geven van training aan lokale overheden over de EC aanbestedingsrichtlijnen.

2006

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van diverse machines voor een onderhoudswerkplaats van een Japanse
aannemer op Sakhalin Island (Rusland) voor installaties voor gaswinning.

2006

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van veiligheidsuitrusting (brandweerpakken, -slangen, etc.) voor een Engelse
aannemer Parsons op Sakhalin Island (Rusland) voor installaties voor gaswinning.

2005 – 2006

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland en Zuid-Afrika
In het kader van de verhuizing van een deel van de gieterijen van DaimlerChrysler
(Mercedes) in Duitsland naar Zuid-Afrika en een deel nieuwbouw/uitbreiding van de
gieterijen,
aanschaf
van
staalbouw,
machinebesturingen,
verhuisdiensten,
transportbanden, etc.

2005

Bedrijf
Positie
Locatie
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In het kader van een International Procurement Review het auditen van alle aankopen
over de laatste twee jaar (ongeveer 70 contracten) gedaan door overheidsinstellingen in
Bangladesh met fondsen beschikbaar gesteld door de Wereldbank
2004 – heden

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Tactische en Strategische Inkoop
Locatie
: Nederland
Opzetten van een inkooporganisatie binnen het bedrijf. Het opstellen van
werkprocedures specifiek voor een projectgeoriënteerde bedrijf. Aansturen van de
aanwezige inkoop- en logistieke assistentes. Einddoel was onder andere om Inkoop
mee te laten werken aan het maken van de offertes door Verkoop wat tot op dat
moment niet gebeurde.

2004 – heden

Bedrijf
: Maastricht School of Management
Positie
: Project Steering & Advies Committee / Trainer
Locatie
: Nederland en Oeganda
Het ontwikkelen van trainingcurricula voor twee universiteiten in Oeganda. Enerzijds
moeten studenten worden opgeleid om verantwoord en transparant aanbestedingen te
organiseren met overheidsgelden. Anderzijds worden er studenten opgeleid die in de
private sector inkopen binnen bedrijven gaan uitvoeren. Project wordt gefinancierd door
de Nederlandse Overheid.

2004 – 2005

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland en Oostenrijk
Aanschaf van materieel voor de onderhoudswerkplaats van de nationale spoorwegen in
Oezbekistan.

2004 – 2005

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland en Polen
Aankoop van alle grote en kleine installaties, diensten, werken, apparatuur, etc. voor de
bouw van een gieterij voor Brembo uit Italië. Brembo produceert onder andere
remschijven voor motoren, formule1-auto’s en vrachtauto’s.

2004 – 2005

Bedrijf
: Transtec S.A., België
Positie
: Trainer
Locatie
: Nederland, België en Kenia
Procurement en stores management training aan personeel van de Nationale Musea in
Kenia. Daarnaast bijstand bij opzetten van standaard aankoopdocumenten en plannen
van de aankoop van diverse goederen en diensten voor de verbouwing van het
Nationale Museum in Nairobi.

2004

Bedrijf
: GEMCO Engineers B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Correctieve dienstverlening van een Amerikaans bedrijf welk een briketeermachine
geleverd had in Mexico. De machine behaalde niet de noodzakelijke capaciteit mede
door slecht onderhoud van de eindklant.

2003 – 2004

Bedrijf
: Europese Bank voor Wederbouw en Ontwikkeling, Engeland
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Rusland
Raamwerk overeenkomst met de Transportafdeling van de Bank. Taken:
• Advisering over procurement planning en strategieën;
• Advisering en assistentie bij het maken van aanbestedingsdocumenten voor
goederen, werken en diensten;
• Monitoren van de uitvoering van procurement trajecten en of er voldaan wordt aan de
richtlijnen van de Bank;
• Herzien van offerte evaluatierapporten;
• Advisering bij klachten;
• Advisering aangaande contractdocumenten voor betaling aan leveranciers; en
• Geven van training over de aanbestedingsrichtlijnen van de Bank.
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Naast deze werkzaamheden is bijstand verleend aan het Stadvervoerbedrijf in Togliatti,
Rusland, bij de aanschaf van 100 lage-vloer bussen.
2003 – 2006

Bedrijf
: NEA Transportopleidingen en -onderzoek
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Bulgarije
Assistentie aan de Gemeente Sofia, Bulgarije bij het aanbesteden van een concessie
voor 24 buslijnen. Verantwoordelijk voor het geven van training aan de ambtenaren, een
marktconsultatie, voorbereiden van de aanbestedingsdocumenten, pre-selectie, de
aanbesteding en de evaluatie van de offertes.

2003 – 2006

Bedrijf
: Frannan International Ltd, Engeland
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Mozambique
Assistentie bij de aanbesteding van diverse goederen, werken en diensten ter waarde
van USD28 miljoen voor de implementatie van een landelijk IT netwerk voor het beheer
van overheidsgelden.

2003 – 2006

Bedrijf
: NEA Transportopleidingen en -onderzoek
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Bulgarije
Assistentie aan de Gemeente Sofia, Bulgarije bij het aanbesteden van een ticket system
voor de tram, metro, bus en trolley bus. Verantwoordelijk voor het geven van training
aan de ambtenaren, voorbereiden van de aanbestedingsdocumenten, pre-selectie, de
aanbesteding en de evaluatie van de offertes.

2003 – 2006

Bedrijf
: DCDM, Mauritius
Positie
: Assistent Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Assistentie werd verleend aan de National Aids Commission door een team van 9
experts. Een fonds van ongeveer USD275 miljoen was beschikbaar op projecten aan te
besteden in het kader van de strijd tegen HIV/AIDS.

2003 – 2004

Bedrijf
: Europese Bank voor Wederbouw en Ontwikkeling, Engeland
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Raamwerk overeenkomst met de afdeling Natuurlijke Energiebronnen van de Bank.
Taken:
• Advisering over procurement planning en strategieën;
• Advisering en assistentie bij het maken van aanbestedingsdocumenten voor
goederen, werken en diensten;
• Monitoren van de uitvoering van procurement trajecten en of er voldaan wordt aan de
richtlijnen van de Bank;
• Herzien van offerte evaluatierapporten;
• Advisering bij klachten;
• Advisering aangaande contractdocumenten voor betaling aan leveranciers; en
• Geven van training over de aanbestedingsrichtlijnen van de Bank.

2003 – 2004

Bedrijf
: Ministerie van Onderwijs, Trinidad en Tobago
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Training aan medewerkers van onderwijsinstellingen op Trinidad en Tobago. De training
omvatte het leren schrijven van technische specificaties, zodat ze bruikbaar waren
(transparant, niet-restrictief, etc.) voor aanbestedingen.

2003

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van apparatuur voor de onderhoud van machines en voertuigen van een
oliemaatschappij in Kazakstan.

2003

Bedrijf
Positie
Locatie
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Activiteiten waren tweeledig:
• Namens het bedrijf herzien van vier aanbestedingsdossiers voor een EG
gefinancierd project in Albanië; en
• Een eendaagse procurement training aan het personeel van het bedrijf.
2003

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van apparatuur voor de onderhoud van machines die gebruikt worden in de
mijnen in Kosovo..

2002 – 2003

Location
: Gemeente Sofia, Bulgarije
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Bulgarije
Assistentie aan het Stadsvervoersbedrijf bij de aanbesteding van lage-vloer enkele
bussen, lage-vloer verlengde bussen en trolleybussen.

2002 – 2003

Bedrijf
: Cambridge Education Consultants, Engeland
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Het schrijven van specificaties van voor enkele disciplines binnen 45 MTS-en in
Oezbekistan en het geven van aanbestedingsadvies.

2001 – 2003

Bedrijf
: Nederlands Ministerie van Economische Zaken / Senter
Positie
: Project Director / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Slovenië
Het verbeteren van het aanbestedingssysteem in Slovenië en opwaarderen van het
Public Procurement Office. Tot de taken behoorde verder het opzetten van standaard
aanbestedingsdocumenten, het verder opzetten van het Public Procurement Office, het
geven van procurement training en het assisteren in de aanpassing van
aanbestedingswetgeving zodat die voldoet aan de EG richtlijnen. De uitkomst van het
project was mede een maatstaf voor de toetreding van Slovenië tot de EU.

2001 – 2005

Bedrijf
: NEA Transportopleidingen en -onderzoek
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Servië
Assistentie aan de Gemeente Belgrado, Servië bij het aanbesteden van stadsbussen en
onderhoudsapparatuur voor de bussen. Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de
aanbestedingsdocumenten, pre-selectie, de aanbesteding en de evaluatie van de
offertes.

2001 – 2002

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van onderhoudsapparatuur voor twaalf werkplaatsen in Oezbekistan.

2001 – 2002

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van onderhoudsapparatuur voor een werkplaats in Algerije voor Initec uit
Spanje.

2001

Bedrijf
: Nederlands Economisch Instituut
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Rusland
Aanbesteding van IT apparatuur voor het Ministry of Economic Development and Trade
en voor drie regionale kantoren.

2001

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland en Duitsland
Aankoop van onderhoudsapparatuur voor een werkplaats bij een Polyethyleen Plant in
Egypte voor FL Smith & Co. uit Denemarken..

Curriculum Vitae: Erik Koenen
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2001

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van onderhoudsapparatuur voor een werkplaats bij een Cement Plant in de
Verenigde Arabische Emiraten voor Tecnimont uit Italië.

2001

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van onderhoudsapparatuur voor een werkplaats bij een Smeerolie Plant in de
Egypte voor Foster Wheeler uit Frankrijk.

2000 – 2001

Bedrijf
: Europese Commissie
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
In het kader van de bijdrage van de EU aan de capaciteitsverbetering van de
grenswachten aan de grens tussen Georgië en Tsjetsjenië en ter ondersteuning aan de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, aankoop van uitrustingen,
voedsel, tenten, etc. Daarnaast het beheren van een bankrekening namens de
Europese Commissie. Vanuit deze bankrekening werden leveranciers rechtstreeks
betaald.

2000 – 2001

Bedrijf
: Nicolaas Witsen Stichting
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Begeleiding van een groep overheidsambtenaren uit de Oekraïne die zich aan het
oriënteren waren over de mogelijke verbetering van de aanbestedingscultuur
noodzakelijk voor een toetreding tot de EU.

2000

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van apparatuur voor een werkplaats bij een oliegestookte krachtcentrale op
Cyprus.

2000

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van onderhoudsapparatuur voor een werkplaats bij een dieselgestookte
krachtcentrale in Kenia voor Mitsubishi Heavy Industries uit Japan.

2000

Bedrijf
: Europese Commissie
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Estland
Assistentie aan Nationale Arboinspectiediensten bij de aanschaf van beschermende
apparatuur, meetapparatuur, IT apparatuur en kantooruitrusting. Daarnaast het beheren
van een bankrekening namens de Europese Commissie. Vanuit deze bankrekening
werden leveranciers rechtstreeks betaald.

1999 – 2003

Bedrijf
: Arcadis-BMB
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Libanon
Assistentie bij het schrijven van een procurement strategie voor het Ministry of
Administrative Refrom. Daarna management en opbouw van de procurement eenheid
binnen het ministerie.

1998 – 2001

Bedrijf
: Nederlands Ministerie van Economische Zaken / Senter
Positie
: Project Director / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Heroriëntatie van één van de toeleveranciers aan de Lada-fabrieken in Rusland naar
een technologisch, commercieel en financieel sterk en gezond bedrijf. Taken omvatte
onder andere::
• Aankoop van productie-installaties en kantoorapparatuur;

Curriculum Vitae: Erik Koenen
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• Coördinatie van de activiteiten met de provinciale autoriteiten en de financier;
• Verbetering van procedures leidend tot ISO-certificering.
1999 – 2000

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van apparatuur voor een onderhoudswerkplaats in Pakistan voor de Japanese
Gas Company.

1999 – 2000

Bedrijf
: Europese Commissie
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Litouwen
Assistentie aan Nationale Arboinspectiediensten bij de aanschaf van beschermende
apparatuur, meetapparatuur, IT apparatuur en kantooruitrusting. Daarnaast het beheren
van een bankrekening namens de Europese Commissie. Vanuit deze bankrekening
werden leveranciers rechtstreeks betaald.

1998

Bedrijf
: NEA Transportopleidingen en -onderzoek
Positie
: Trainer
Locatie
: Nederland en Georgië
Training aan Project Management Units van diverse ministeries.

1997 – 1999

Bedrijf
: Europese Commissie
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en DR Congo (voormalig Zaïre)
Assistentie aan de Europese Delegatie bij de aanschaf van goederen, werken en
diensten voor de rehabilitatie van de wegen. Daarnaast het beheren van een
bankrekening namens de Europese Commissie. Vanuit deze bankrekening werden
leveranciers rechtstreeks betaald.

1997 – 1998

Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Operationele en Tactische Inkoop
Locatie
: Nederland
Aankoop van apparatuur voor een onderhoudswerkplaats bij een
gaswinningsplant in Nigeria voor Shell en Nigerian Petroleum Company..

vloeibaar

1997 – 1998

Bedrijf
: Ministerie van Financiën, Bhutan
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Analyse en herschrijven van de aanbestedingwetgeving in Bhutan. Het maken van
standaard aanbestedingsdocumenten en het geven van procurement training.

1997

Bedrijf
: CarlBro, Denemarken
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Assistentie bij de evaluatie van offertes onderdelen nodig voor de ombouw van
busmotoren van diesel naar diesel/gas.

1996 – 2000

Bedrijf
: Transtec S.A., België
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Management van twee raamwerkcontracten, één voor de Oeral region en één voor
West-Siberië. Vanuit de raamwerkcontracten werden de diensten van technici
aangekocht voor het verlenen van diensten ter plekke.

1996 – 2000

Bedrijf
: Ministerie van Financiën, Laos
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Laos
Analyse en herschrijven van de aanbestedingwetgeving in Bhutan. Het maken van
standaard aanbestedingsdocumenten en het geven van procurement training op diverse
plaatsen in het land.

1997

Bedrijf
Positie

Curriculum Vitae: Erik Koenen
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Locatie
: Nederland en Bosnië-Herzegovina
Aankoop van goederen voor de rehabilitatie van de elektriciteitsopwekking, -transmissie
en -distributie.
1996 – 1999

Bedrijf
: Nederlands Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
Positie
: Project Director / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Bosnië-Herzegovina
Namens de Nederlandse Overheid aankoop van goederen en diensten voor de
wederopbouw van Bosnië-Herzegovina. Voor de uitvoering van het project werd een
lokaal kantoor ingericht.

1996 – 1999

Bedrijf
: Italtrend SrL, Italië
Positie
: Assistent Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland, Italië en Bosnië-Herzegovina
Namens de Europese Commissie aankoop van goederen en diensten voor de
wederopbouw van Bosnië-Herzegovina. Voor de uitvoering van het project werd een
lokaal kantoor ingericht.

1995 – 1996

Bedrijf
: Ministerie van Onderwijs, Mozambique
Positie
: Project Manager / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Mozambique
Het maken van standaard aanbestedingsdocumenten en het geven van procurement
training aan de procurement unit van Universidade Eduardo Mondlane. De unit kocht
per jaar van zo’n USD100 miljoen.

1995 – 1996

Bedrijf
: Almax B.V.
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Bahrein
Voorbereiding van de aanschaf van alle machines benodigd voor het inrichten van een
extrusiematrijzenmakerij.

1994 – 1997

Bedrijf
: Nederlands Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
Positie
: Project Director / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland
Opwaardering van een instituut voor de suikerindustrie in Tanzania. Het herschijven van
trainingcurricula en de aanschaf van de benodigde trainingsapparatuur. Verder aankoop
van reservedelen en vervangingsdelen voor bestaande installaties op dat moment niet
gebruikt konden worden.

1994 – 1995

Bedrijf
: Tebodin B.V.
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Polen
Voor het Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry in Polen
aanschaf van appartuur voor de brandweer en reddingseenheden. Verder het maken
van standard aanbestedingdocumenten volgens EG richtlijnen met in gedachte de
toetreding van Polen tot de EU..

1994 – 1995

Bedrijf
: Almax B.V.
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Saudi-Arabië
Voorbereiding van de aanschaf van alle machines benodigd voor het inrichten van een
extrusiematrijzenmakerij.

1993 – 2000

Bedrijf
: Nederlands Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
Positie
: Project Director / Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Bangladesh
Opwaardering van een instituut voor de chemische industrie in Bangladesh. Het
herschijven van trainingcurricula en de aanschaf van de benodigde trainingsapparatuur.
Verder aankoop van reservedelen en vervangingsdelen voor bestaande installaties op
dat moment niet gebruikt konden worden. Begeleiding van de installatie en
ingebruikname van en het geven van training over de apparatuur

1993 – 1996

Bedrijf
Positie
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: Tanzania Harbour Athorities, Tanzania
: Project Manager / Procurement Specialist
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1992 – 1995

1990 – 1992

Curriculum Vitae: Erik Koenen
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Locatie
: Nederland
Opwaardering van de centrale werkplaats in de haven van Dar es Salaam, Tanzania. De
aanschaf van de benodigde IT systemen waaronder een reservedelen management
systeem
.
Bedrijf
: Ministry of Education and Youth Development, Nigeria
Positie
: Procurement Specialist
Locatie
: Nederland en Nigeria
Aanschaf van goederen voor 20 universiteiten, meer dan 100 verschillende laboratoria,
ter waarde van USD52 miljoen.
Bedrijf
: GEMCO International B.V.
Positie
: Project Engineer / Verkoopbinnendienst
Het maken van offertes voor projecten over de gehele wereld. Daarnaast de supervisie
van de installatie van machines in een productiebedrijf in Nigeria en van diverse
machines in tal van laboratoria in een trainingsinstituut in Bangladesh. Tevens het
maken van een offerte en project engineer voor de bouw van een droogdok in Soedan
gefinancierd door het Nederland Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Page 10 of 10

