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Medior adviseur
(24-40 uur per week)

Ben jij al bekend in het sociaal domein en in de wereld van gemeentes en/of
zorginstellingen als ZPP'er of in loondienst? Heb jij een passie voor grote
maatschappelijke thema’s, zoek je altijd naar manieren om processen nóg
beter en effectiever te maken en wil je zo bijdragen aan een sterke en veilige
samenleving en wil jij jezelf graag ontwikkelen tot adviseur? Wij van Scale
Advies bieden je een unieke kans om deel te maken van ons enthousiaste en
kundige team!
Scale Advies adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties binnen het sociaal
domein. Samen met hen maken zij het verschil voor de mens. Dit kan zowel op een
directe als een indirecte manier gebeuren, altijd met aandacht voor het grotere geheel
en de positieve opbrengsten voor zowel de opdrachtgever als de inwoner. Hoe beter
deze organisaties hun werk kunnen doen, des te effectiever en efficiënter zij de
mensen in een kwetsbare positie kunnen ondersteunen.
Als adviseur ondersteun je gemeenten bij verschillende maatschappelijke vraagstukken,
zowel op proces als inhoudelijk. Denk hierbij aan opdrachten als beleidsadviseur
WMO/Jeugd, Projectleider, Projectondersteuner of de begeleiding van de inrichting van
een crisisdienst in samenwerking met je andere collega's.
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. Ook in andere regio's zoals Zeeland, Zuid-Holland
en Utrecht hebben wij een netwerk. Onze klanten zijn verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld de inkoop van jeugdhulp, uitvoering van WMO, uitvoering van
maatschappelijke opvang & beschermd wonen en andere thema's zoals:
kindermishandeling, huiselijk geweld, complexe scheidingen en gemeentelijke financiën

Wat ga je doen?
Scale Advies helpt organisaties met hun vraagstukken en zet zich in om te
achterhalen wat er precies speelt binnen een organisatie, team of afdeling. Om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij wat zij nodig hebben, maar ook om mogelijke blinde
vlekken - die kansen tot innovatie belemmeren - zichtbaar te maken. Dat vraagt om
een creatieve aanpak, originele oplossingen en het soms anders ook doen dan wat
een opdrachtgever gewend is, maar dat wel tot betere resultaten kan leiden.
Wat zoeken wij in een adviseur?
Samenwerken vanuit een gelijkwaardige positie en openheid tussen alle
betrokkenen is ontzettend belangrijk. De bevlogenheid van het team van Scale
Advies en de grote mate van contact tussen het team, de opdrachtgever en de
inwoner zorgen voor verbinding en draagvlak. Door procesmatig te werken
ontstaat er rust, duidelijkheid en vertrouwen bij de betrokken partijen.
De diversiteit aan projecten maakt het team van Scale Advies flexibel inzetbaar
voor het bieden van optimale ondersteuning. Naast deze veelzijdigheid aan
kennis en expertise, hebben de professionals een grote sociale betrokkenheid
bij het werk dat zij uitvoeren. Integriteit, eerlijkheid en de overtuiging dat
iedereen erbij hoort, ongeacht leeftijd, afkomst, status etc. Ze hebben de drang
om altijd het juiste te willen doen, werken hard en zijn praktisch, down-to-earth en
benaderbaar, nieuwsgierig en zoeken continu naar oplossingen, groei en
ontwikkeling.
Wij vragen eerder: “Waarom niet?” dan “Waarom?” en streven naar innovatie en
positieve verandering. Het gaat over problemen oplossen en resultaatgericht
te werk gaan. Dit zie je duidelijk terug in de creatieve, maar ook
gestructureerde en praktische, aanpak van Scale Advies.

Een adviseur van Scale Advies heeft WO/HBO werk- en denkniveau. Heeft
affiniteit met het sociaal domein en bij voorkeur al wat werkervaring bij een
gemeente/overheid. Als adviseur ben je ook bezig met je eigen acquisitie en
onderhoud je jouw relaties voor een warm netwerk. Beide in samenspraak met de
intercedent van Scale Advies.

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;
- Mogelijkheid om als adviseursduo een opdracht uit te voeren;
- Passend salaris;
- Laptop, telefoonvergoeding of zakelijke telefoon, reiskostenvergoeding en een
NS businesscard;
- Jaarlijks vrij te besteden opleidingsbudget;
- Interne opleidingen zoals acquisitievaardigheden, piramide principe, ect.
- Ruimte voor eigen acquisitie;
- Feestdagen vrij in te delen over nationaal erkende en niet erkende feestdagen;
- Ruimte om thuis te werken en je eigen rooster in te delen;
- Budget om eigen thuiswerkplek in te richten;
- Gezellig team met fijne sfeer en regelmatig borrel en uitjes.

Wil jij ons team
komen
versterken?

Bel of mail
Aricia:
info@scaleadvies.nl
06 55 555 667

