VACATURE
Wil je écht bijdragen aan een krachtige samenleving? Heb je hart voor Flevoland? Dan
zoeken we jou!
Wij zoeken een enthousiaste

ADVISEUR SOCIAAL DOMEIN (24-32 uur per week)

Als adviseur werk je zowel zelfstandig als samen met collega’s aan projecten en ben je (mede)verantwoordelijk voor het projectresultaat. Je weet de juiste samenwerkingspartners te vinden en aan je te binden. Je
bouwt aan je eigen netwerk, ziet en benut kansen voor acquisitie en schrijft je eigen offertes. Vanuit een
onafhankelijke positie en op basis van jouw kennis en ervaring bouw je goede relaties op, verstrek je adviezen en draag je zorg voor project- en procesbegeleiding.
Daarnaast ben je een netwerkregisseur: je hebt oog voor de verschillende belangen van de ketenpartners en
weet het netwerk te motiveren vanuit een gezamenlijk belang. Je helpt opdrachtgevers de beoogde impact
van ingezet beleid te behalen. Of juist nieuw te vormen beleid op te zetten.
Wat breng je mee


opleiding: HBO+/WO



aantoonbare ervaring als adviseur



brede kennis van het sociaal domein, met name zorg en welzijn



aantoonbare, succesvolle ervaring met project- en procesbegeleiding



ruime ervaring met cliënten/patiënten- en burgerparticipatie

Profiel/competenties


je bent proactief



je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler



je bent communicatief vaardig



je hebt ervaring in en passie voor samenwerking met andere organisaties en kan goed schakelen op
diverse niveaus



plannen en organiseren is je tweede natuur en je bent stressbestendig



je gaat voor kwaliteit, bent klant- en resultaatgericht



je bent positief kritisch



je bent een bevlogen realist: je gaat voor een hoger doel, maar verliest nooit het zakelijke belang uit
het oog

Waar kom je te werken?
Je werkt voor het team CMO Project & Advies dat in opdracht van zowel overheden als zorg- en
welzijnsinstellingen aan de slag is met projecten, onderzoeken en adviestrajecten.
Wat bieden we jou?
Een werkplek binnen een enthousiast en gedreven team. Waar je met open armen ontvangen wordt en waar
ieder voor je klaar staat om snel je draai te vinden! We bieden je een marktconform salaris (schaal 9) volgens
de CAO Maatschappelijke Dienstverlening. Daarbij heb je recht op de bij deze cao geldende secundaire
arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk met uitzicht op een vaste aanstelling.
Reageren
Stuur je motivatiebrief en CV voor 22 april 2019 t.a.v. dhr. P. de Vreede, directeur: sollicitanten@cmoflevoland.nl.
Meer informatie?
Neem contact op met Peter de Vreede (directeur) via 0320 - 244 259. Of kijk op cmo-flevoland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

