CMO Flevoland is een organisatie die zich inzet op het snijvlak van het sociaal domein, zorg en welzijn en
arbeidsmarkt en bestaat uit drie teams: Zowelwerk, Zorgbelang Flevoland en CMO Project & Advies.
Zowelwerk is de regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland en werkt aan balans op de
arbeidsmarkt. CMO Project & Advies is het advies- en projectbureau voor sociaal maatschappelijke
vraagstukken. Zorgbelang Flevoland werkt, vanuit cliëntperspectief, aan een gezond en veerkrachtig
Flevoland.
Voor deze mooie organisatie zoeken wij vanwege pensionering van onze directeur een veelzijdige en
daadkrachtige

Directeur m/v fulltime (36 uur per week)
Als directeur ben je het gezicht van CMO Flevoland en de drie onderdelen. Je bent verantwoordelijk voor het
algehele instellingsbeleid en de daarbij behorende werkprocessen. Je hebt een duidelijke visie op
maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar concrete doelstellingen en resultaten. Je creëert
draagvlak en maatschappelijke meerwaarde, zowel in- als extern, door te investeren in samenwerking en
verbinding. Je bent gedreven, betrokken en sociaal sterk. CMO Flevoland heeft zo’n 30 enthousiaste
medewerkers (circa 20 fte) in dienst.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.


leiding geven aan de totale organisatie en verbinding brengen tussen de verschillende onderdelen ervan



ontwikkelen van een toekomstvisie en daar doelgericht naar toe werken



ontwikkelen van het totale strategisch beleid en deze vertalen naar organisatie doelstellingen




formuleren van financiële doelstellingen en verwerven van financiële middelen
deelnemen aan landelijke of regionale directeuren overleggen



onderhouden en uitbreiden van het strategisch netwerk van CMO Flevoland en haar onderdelen

De ideale kandidaat
 heeft een WO werk- en denkniveau


heeft een duidelijke visie en kan helder doelstellingen formuleren op al onze onderdelen





heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met:
o de arbeidsmarkt en het werkveld van Zowelwerk
o het sociaal domein
o cliëntparticipatie
heeft passie om onze dynamische organisatie te leiden en verder te ontwikkelen



hanteert een daadkrachtige, flexibele leiderschapsstijl




inspireert, motiveert en coacht medewerkers zodat zij optimaal presteren en heeft geen moeite om werk en
verantwoordelijkheid te delegeren
heeft kennis van en ervaring met organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid



heeft kennis van Flevoland (pre)

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring tussen € 4.065,- en € 6.738,- bruto per maand (schaal
14) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag en 8,4% eindejaarsuitkering.
De CAO Sociaal Werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is van toepassing.

Meer informatie
Meer informatie vind je op www.cmo-flevoland.nl. Je kunt ook contact opnemen met Hendrik de Vries, voorzitter
bestuur via 06 - 211 134 68.
Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 15 februari 2019 naar CMO Flevoland, t.a.v. H. de Vries, voorzitter bestuur,
via sollicitanten@cmo-flevoland.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 4 maart. Een assessment kan deel uit
maken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

