
Vacature krachtige directeur Het Plein

Wij zoeken een natuurlijk leidinggevende met een coachende managementstijl die mensen kan inspireren.

DIRECTEUR HET PLEIN ZUTPHEN

Het Plein is een uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) van de gemeenten Lochem en Zutphen. Het Plein voert de Participatiewet (zonder de Wet

sociale werkvoorziening) uit voor beide gemeenten. Daarnaast voert Het Plein voor de gemeente Zutphen minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en de

backoffice van de Jeugdzorg uit. Er zijn ca. 120 personen werkzaam. Voor de burger van Lochem en Zutphen is Het Plein dé lokale dienstverlener in de keten van

werk, inkomen en participatie.

Ons motto “Iedereen doet mee”.

Met de invoering van de drie decentralisaties is het speelveld in het sociaal domein ingrijpend gewijzigd. De afgelopen twee jaar hebben wij hard gewerkt om onze

taken goed uit te voeren. Wij zijn nog niet tevreden. In 2016 is het Plan van aanpak Plein op orde vastgesteld. Hierin staat wat wij willen verbeteren en hoe wij dit

willen doen. Tegelijkertijd  werken de gemeenten Lochem en Zutphen aan een visie op de uitvoering van de Participatiewet. In het verlengde daarvan werkt de

gemeente Zutphen twee scenario’s uit voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De combinatie van deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de

organisatie Het Plein en stelt onze medewerkers voor een grote uitdaging.

Wij willen onze klanten voorzien van een goede dienstverlening en zijn als organisatie volop in beweging.  Wij zoeken een directeur, voor een periode van twee

jaar, die ons daarin kan ondersteunen.

Onze uitdaging “Veranderen, verbinden en vertrouwen”.

Wij zoeken een natuurlijk leidinggevende met een coachende managementstijl die mensen kan inspireren. Iemand die zich verbindt aan de opgave, zich herkent in

de koers en hier vanuit intrinsieke motivatie (mede) vorm aan geeft. Een spelverdeler en teamspeler die tegelijkertijd richting en ruimte geeft, die bij uitstek inhoud,

proces en mensen aan elkaar weet te verbinden en daarin het goede voorbeeld geeft. Creativiteit en durf heeft u van nature, evenals het ontvangen en het geven

van feedback en het vieren van succes. Gevoel bij en voor dienstverlening, klantgerichtheid en bedrijfsmatigheid is vanzelfsprekend. Net als ervaring met het

werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Functie eisen

WO werk- en denkniveau;

Relevante leidinggevende kennis, ervaring en aantoonbare affiniteit met het werkveld werk & inkomen en zorg, (in de eerste plaats) werkgevers, de doelgroep

(werkzoekenden en zorgbehoeftigen), de (regionale) arbeidsmarkt in de breedste zin en het speelveld rondom zorg.

Ruime kennis van het brede werkveld (sociale zekerheid, zorg, welzijn en onderwijs)

Uitstekend kunnen communiceren op alle niveaus in- en extern;

Kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch denken en handelen;

Aantoonbare ervaring met verandermanagement;

Regionale en lokale bestuurlijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar de doelstellingen en prioriteiten binnen de organisatie;

Gevoel hebben voor de positie en belangen van bestuurders en medewerkers.

Kennis en affiniteit met sociaal ondernemerschap;

Een relevant netwerk van publieke en private partners (of in staat om dit snel op te bouwen).

Competenties

U beschikt over de volgende functiegerichte kerncompetenties: visie, omgevingsbewustzijn, uitstekend ontwikkelde vaardigheden op gebied van samenwerken,

(aan)sturen, resultaatgericht, klantgericht en ontwikkelingsgericht.

U bent een krachtige persoonlijkheid, netwerker, nuchter, optimistisch, energiek, toegankelijk, inspirerend en kunt weerstanden wegnemen.

Arbeidsvoorwaarden

U wordt benoemd middels een tijdelijke aanstelling voor een periode van twee jaar. Het gaat om een fulltime dienstverband (36 uur/week). De rechtspositie van

CAR/UWO of vergelijkbaar is van kracht (payroll).

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring gewaardeerd op maximaal functieschaal 15. Het maandsalaris bedraagt maximaal € 7.038,- bruto per maand,

exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering bij een fulltime dienstverband.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer K. Kamphuis, hoofd bedrijfsvoering, waarnemend directeur. Heeft u vragen over de

sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw F. Kornelisse, HR adviseur. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0575 - 595 702.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u indienen via secretariaathetplein@zutphen.nl. Indien de sollicitatie correct door ons is ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

U kunt reageren tot 6 juni 2017.
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In week 25 worden de eerste selectiegesprekken gevoerd.

In week 26 worden de tweede selectiegesprekken gevoerd.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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