VACATURE
Wil je écht bijdragen aan een krachtige samenleving? Heb je hart voor Flevoland? Kun je
mensen motiveren en inspireren zodat zij het beste halen uit zichzelf. Dan zoeken we jou!

Wij zoeken een inspirerende, enthousiaste en daadkrachtige

MANAGER SOCIAAL DOMEIN (28-32 uur per week)
Wie ben jij?
Je bent gedreven, betrokken en sociaal sterk. Je bent een echte netwerker, politiek sensitief en in staat om
opdrachten binnen te halen.
Je signaleert en speelt in op verwachte en feitelijke marktontwikkelingen en kunt deze vertalen naar beleid.
Je draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid.
Je inspireert en coacht je team dat bestaat uit bevlogen medewerkers.
Je zoekt de verbinding met de andere teams binnen CMO Flevoland.
Wat breng je mee?


Academisch werk- en denkniveau.



Aantoonbare ervaring als manager/leidinggevende.



Brede kennis van het sociaal domein, met name zorg, welzijn en cliëntparticipatie.



Bekendheid met zowel gemeentelijke als provinciale overheid en hun rol binnen het sociaal domein.



Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Profiel/competenties


Je bent sociaal vaardig, weet te motiveren en te inspireren.



Je hebt managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van het team.



Je weet draagvlak te creëren.



Je bent proactief en ondernemend.



Je bent analytisch, kunt beleidslijnen vertalen naar haalbare consistente doelen.



Je bent communicatief vaardig.



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 wordt leidinggevende voor de teams CMO Project & Advies en Zorgbelang die in opdracht van zowel
overheden als zorg- en welzijnsinstellingen werkt aan 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
we proberen je snel thuis te laten voelen. We bieden je een marktconform salaris (schaal 11) volgens de CAO
Sociaal Werk. 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 24 juni 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.

