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Senior Adviseur op het gebied van bedrijfsvoering
en projectleiding sociaal domein (32-40u per week)
Scale zoekt een ervaren adviseur die graag zijn of haar tanden zet in complexe
financiële- en bedrijfsvoering processen binnen het sociaal domein. Heb jij een
passie voor het analyseren van cijfers, zoek je altijd naar manieren om
processen nóg beter en effectiever te maken om organisaties zo tot een hoger
niveau te brengen? Wil jij graag bijdragen aan een sterke en veilige inclusieve
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, projectmanagers en teamleiders. Als Senior Adviseur
ga je voor Scale Advies aan het werk bij diverse grote opdrachtgevers door het hele
land: onze focus ligt vooral op de thema’s (jeugd)zorg en veiligheid. Vanuit Scale Advies
krijg je alle ruimte om eigen opdrachten binnen te halen en je netwerk uit te breiden.
Wie zijn onze klanten?
Scale Advies 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 inkoopstructuren op regionaal niveau en hebben behoefte aan een
deskundig financieel- en dataspecialist die stuurt op resultaat en kosten- of
risicobeheersing, een sterke projectleider of een ervaren bedrijfskundige om
processen te optimaliseren.

Wat ga je doen
Als Senior adviseur bij Scale Advies ben
je allround inzetbaar voor:

Wat vragen wij van jou
Wij zoeken een ervaren adviseur die:

- Verzorgen van jaarverantwoordingen voor
een jeugdzorgregio.
- Kostenbeheersing binnen een
jeugdzorgregio.
- Adviseren van programmamanagers,
directie of bestuur.
- Data-analyse voor procesoptimalisatie.
- Projectleiding- en Projectmanagement.

- Minimaal 5 jaar ervaring heeft bij een
gemeente in soortelijke functie(s);
- Resultaatgericht is;
- Een sterk oplossend vermogen heeft;
- Complexe materie kan vertalen naar
een compact en effectief advies;
- Goed kan samenwerken en graag
netwerkt.

Wat bieden wij jou?
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 (complexe) interim opdrachten;
- 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?
Bel of mail
Aricia:
info@scaleadvies.nl
06 55 555 667

