Vacature Optimale Samenwerking

VACATURE: JUNIOR CONSULTANT PUBLIEK DOMEIN
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Optimale Samenwerking is een impact gedreven organisatie en zet zich in
voor het innoveren van samenwerkingsprocessen, om een duurzame bijdrage
te leveren aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe brengen we
mensen, processen, technieken en de juiste data samen en zorgen we ervoor
dat de cliënt centraal staat. Wij zijn voornamelijk van betekenis binnen het
publieke domein; de maatschappelijke ruimte waarin onder andere overheid,
sociaal domein, zorg, handhaving en veiligheid vormgeven aan de belangen
van burgers. Door jarenlange ervaring vanuit de wetenschap in combinatie
met de praktijk geven wij antwoord op talloze vraagstukken. Dit, door het
bieden

van

maatwerkconsultancy

en

de

juiste,

no-nonsense

ICT-

ondersteuning (samenwerkingsplatform INKIS). Ons gedreven team breidt zich
uit vanwege de toename van het aantal opdrachtgevers en is op zoek naar
een nieuwe collega!
Als collega maak je deel uit van een daadkrachtig en professioneel team met
korte lijnen. We zijn op zoek naar een nieuw teamlid die (zijn/haar/diens)
enthousiasme, kennis en kunde graag proactief deelt. Iemand die ervoor
open staat om zich te verdiepen in de context en te leren van collega’s. Je
ben reflectief ingesteld en wordt enthousiast van data gedreven werken,
analyseren en het inzichtelijk maken van de wijze waarop interdisciplinair
wordt samengewerkt om impact te maken. Jouw eigen creativiteit is van harte
welkom.
Herken jij jezelf in de volgende kenmerken? Dan ben jij bij ons wellicht op je
plek:
•

Klantgericht;

•

Herkennen van kansen;

•

Affiniteit met technologie en data gedreven werken;
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•

Oplossingsgericht;

•

Analytisch;

•

Kritisch en transparant;

•

Academische opleiding;

•

Goed in het stellen van vragen om je te kunnen verplaatsen in
opdrachtgevers en collega’s;

•

Reflectief en leergierig.

Als organisatie beogen wij een afspiegeling te zijn van de doelgroep(en) en
partners waar wij ons voor inzetten. Diversiteit in perspectief en achtergrond
vergroten onze denkkracht. Wij zijn benieuwd naar jou, wat je voor ons kunt
betekenen en horen graag waarom jij dé collega bent die we zoeken.
Optimale Samenwerking biedt jou:
•

Een afwisselende baan in een dynamische omgeving met veel
zelfstandigheid en ruimte voor eigen ontwikkeling;

•

Plaats in een team van professionele en ambitieuze collega’s;

•

Hybride werken, zowel thuis als op het mooie kantoor in Capelle a/d IJssel;

•

Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden;

•

Werken op diverse locaties in het land.

SOLLICITEREN?
Mail

jouw

motivatie

en

CV

dan

naar

het

volgende

e-mailadres:

nieuwecollega@optimalesamenwerking.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dion de Steenwinkel
(0648388062) of Dieuwertje Visser (0630144638).
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