
Ben jij een startende professional of heb je 1 a 2 jaar werkervaring en zie je
een toekomst als adviseur voor je? Wij van Scale Advies bieden je een unieke
kans om een vliegende start te maken in het publieke domein! Heb jij een
passie voor grote maatschappelijke thema’s, het analyseren van cijfers/data,
zoek je altijd naar manieren om processen nóg beter en effectiever te maken
en wil je zo bijdragen aan een sterke en veilige samenleving? Dan gaan we
heel graag met je in gesprek.

Scale Advies is een jong, fris en betrokken adviesbureau in het sociale domein. Ons
team bestaat uit bevlogen professionals die binnen het sociale domein verschillende
functies invullen: zoals controllers, beleidsadviseurs, projectmanagers en teamleiders.
Als junior adviseur ga je onder begeleiding van een senior collega aan het werk bij
diverse grote opdrachtgevers door het hele land: onze focus ligt onder andere op de
thema’s (jeugd)zorg, participatie en veiligheid. Vanuit Scale Advies krijg je alle ruimte
jezelf te ontwikkelen, je netwerk uit te breiden en samen met ons te ontdekken welke
thema’s je het beste liggen.

Wie zijn onze klanten?
Scale werkt voornamelijk voor (middel)grote gemeenten of regionale
samenwerkingsverbanden zoals gemeente Rotterdam, gemeente Roermond en de
veiligheidsregio West-Brabant-West. Onze klanten zijn verantwoordelijk voor
complexe beleidsvraagstukken en inkoopstructuren op regionaal niveau en hebben
behoefte aan een deskundige specialist die stuurt op resultaat en kosten- of
risicobeheersing.

Junior (financieel) adviseur sociaal domein (32-40 uur)



Wat ga ik doen?
Wij bieden je de kans om jezelf binnen 
Scale Advies te ontwikkelen als allround 
adviseur binnen het sociale domein. 
Dat wil zeggen dat je in de toekomst, 
afhankelijk van de keuzes die we samen 
maken, inzetbaar bent als o.a. :

-      Business Controller
-      Contractmanager
-      Projectleider

Wat bieden wij jou?
Naast dat je jouw expertise ontwikkelt, leer je bij Scale Advies ook alle in’s en out’s
van werken in een politieke omgeving, adviesvaardigheden en netwerken. Dit wordt
gedaan door training on the job en een passend opleidingstraject. Een unieke kans
om aan jouw persoonlijke ambities te werken!

Om te zorgen dat jij deskundig en flexibel je opdrachten ingaat, zorgen wij voor:

- Afwisselende en uitdagende opdrachten in het hele land;
- Intervisie en kennisdeling met het team van Scale Advies;
- Groot netwerk binnen de publieke sector;
- Salaris passend bij adviesopdrachten;
- Laptop, telefoonvergoeding, reiskostenvergoeding en een NS businesscard;
- Opleidingsbudget;
- Ruimte voor eigen acquisitie;
- Ruimte om thuis te werken en je eigen rooster in te delen.

Wil jij ons team komen versterken? 

Wij gaan heel graag met je in gesprek over je ambities en een toekomst. 
Stuur je cv en een korte motivatie naar info@scaleadvies.nl en je hoort van ons!

Wat vragen wij van jou
Wij zoeken een collega die:

- 0-2 jaar werkervaring heeft; 
- Een HBO of WO- opleiding heeft afgegrond
(bijv: bedrijfskunde, bedrijfseconomie of
bedrijfswetenschappen);
- Assertief, proactief, analytisch, accuraat en
zelfstandig is;
- Communicatief sterk is;
- Zichzelf goed kan presenteren;
- Graag netwerkt;
- Creatief en innovatief is; 
- Interesse heeft in het werken voor (lokale)
overheden.


