Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet.

Ben jij onze nieuwe manager die inspireert en met enthousiasme werkt aan een goede dienstverlening
aan onze klanten? Wij zoeken een

Manager
24-28 uur per week
Wij zijn een shared serviceorganisatie en leveren diensten op het gebied van ICT en facilitaire zaken
aan de kennisinstituten Movisie, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en een aantal kleinere organisaties
in het pand aan de Catharijnesingel in het centrum van Utrecht. De dienstverlening van ons is
afgestemd op de dynamiek waar de drie kennisinstituten mee te maken hebben. Die dynamiek wordt
bepaald door politieke en marktontwikkelingen in de sectoren van de kennisinstituten. Dat vraagt van
ons een moderne en efficiënte dienstverlening op alle terreinen. Wij hebben een team van 17
medewerkers, verdeeld over 8 ICT medewerkers, 7 medewerkers voor de facilitaire diensten, 1
financieel medewerker en 1 managementassistent.
Wat wordt jouw rol?
Als manager inspireer je de medewerkers van Sekondant bij de uitvoering van hun werk en het
leveren van goede dienstverlening aan de klanten. Je zorgt dat alle diensten goed en naar
tevredenheid van de kennisinstituten en de andere organisaties worden uitgevoerd. Je zorgt voor de
dagelijkse leiding en ontwikkeling van Sekondant conform het beleid dat door het bestuur van
Sekondant is vastgesteld. Je legt verantwoording af aan het bestuur van Sekondant die bestaat uit de
voorzitters van de raad van bestuur van de drie kennisinstituten.

Jij bent:
- Een inspirerend en enthousiaste manager die de verschillende management stijlen effectief
weet in te zetten.
- Communicatief: je communiceert helder en duidelijk met opdrachtgevers en medewerkers.
- Klantgericht, stressbestendig, flexibel en resultaatgericht.
- Probleemoplossend: je kunt problemen analyseren en de oorzaak aanpakken of accurate
praktische oplossingen vinden.
- Proactief: je denkt mee met de klanten en weet hun wensen te vertalen in een goede
dienstverlening.
Daarnaast heb je:
- Minimaal HBO diploma, bijvoorbeeld bedrijfsvoering.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met ICT dienstverlening en bedrijfsvoering in
een leidinggevende functie.
- Kennis en affiniteit met ICT ontwikkelingen in een kennisintensieve organisatie inclusief het
formuleren van beleid daarop en het adviseren van het bestuur t.a.v. bedrijfsvoering en ICT
- Kennis en ervaring met het opstellen van een begroting, het bewaken van de uitgaven en
inkomsten en het opstellen van de jaarrekening.
Wij bieden jou:
- Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief
- Een salaris conform de CAO Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening).
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Je wordt aangesteld in de functie van Manager 3, salarisschaal 11. Het salaris bedraagt
minimaal € 3.156 tot maximaal € 4.902 (bij 36 uur per week).
Een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar.

Geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 14 oktober een mail met je motivatie en je cv naar sollicitatie@movisie.nl.
Vermeld in het onderwerp ‘sollicitatie Manager Sekondant’.
Voor vragen kun je contact opnemen met Monica Schoemaker, telefoonnummer 06 55440983
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