Functieprofiel

DIRECTEUR

Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de participatie, werk en inkomen van de gemeenten
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zoekt een nieuwe directeur:

een verbindend leider,
die inspireert, vertrouwen wekt
en mensen laat schitteren in hun werk

Over Baanbrekers

Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen. Wij vervullen zowel economisch als

maatschappelijk een vitale rol in de regionale samenleving. Namens de gemeenten Heusden, Loon op
Zand en Waalwijk biedt Baanbrekers op een vernieuwende en coöperatieve manier dienstverlening aan
werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze organisatie heeft hierbij oog
voor zowel het sociale als het zakelijke. Het uiteindelijke doel van Baanbrekers is mensen met en
zonder beperkingen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers

maakt écht werk van werk. Dat doen we op een klant- en mensgerichte manier. Baanbrekers is sterk in
mens en werk!
De uitdaging

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor de hele organisatie en geef je samen met het

managementteam leiding aan de kerntaken van Baanbrekers: uitvoeren van (productie)werk en

diensten, re-integratie en participatie en inkomensondersteuning. Om dit goed te kunnen doen, zorg

je ervoor dat de organisatie staat, dat ‘het huis op orde is’ en dat medewerkers optimaal tot hun recht
komen. De huidige interim directeur heeft in opdracht van het dagelijks bestuur hiervoor een aanzet
gedaan en jij bouwt verder door op de gekozen koers.

Je zorgt voor de doorontwikkeling van het strategisch beleid. Je hanteert hierbij een duidelijke visie op
het sociaal domein, gericht op participatie en inclusiviteit. Het signaleren van in- en externe
ontwikkelingen en de koppeling met de beleidslijn hoort hier ook bij. Je vertaalt de strategische

doelstellingen naar andere beleidsterreinen, waarbij je verbinding maakt met de samenwerkende

gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.
In de regio ben je het ‘gezicht’ van Baanbrekers en zoek je je natuurlijke partners zoals bijvoorbeeld
andere werkbedrijven geregeld op voor overleg en afstemming. Dat geldt ook voor de relatie met de
arbeidsmarktregio.
Verder stimuleer je de samenwerking binnen de organisatie, bevorder je eenheid in denken en
handelen en bewaak je de continuïteit van de organisatie.

Baanbrekers zoekt

Voor deze stevige positie zijn wij op zoek naar kandidaten met een

academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring. Je hebt een sterk bedrijfskundig en

bedrijfseconomisch inzicht, verkregen door opleiding en ervaring. Daarnaast heb je een goed gevoel
voor politieke verhoudingen en ben je bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je hebt
goede kennis van trends en ontwikkelingen in het sociaal domein.

Als persoon ben je hands-on, besluitvaardig en zakelijk. Je bent een echte kartrekker, inspirator en

hebt een coachende manier van leidinggeven. Je hebt een groot sociaal hart en je voelt je betrokken bij
de doelgroep.
Je herkent je in onze kernwaarden: professionaliteit, ondernemerschap en samenwerken.
Ons aanbod

Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden in de samenleving

staat. Je treedt in dienst bij SBW en wordt vanuit SBW gedetacheerd naar Baanbrekers. Inschaling vindt
plaats op basis van kennis en ervaring en bedraagt max € 7.921,= bij een volledige werkweek.
Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Karin Hoogteijling via telefoonnummer 073 – 612 06 55.
Wij ontvangen je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk op 8 april 2018 en

verzoeken je online te solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/baanbrekers. We vragen je in je
motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de participatiewet waarmee je tevens een
inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. Je kunt
deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl
Een assessment maakt deel uit van de procedure.

