Gezocht: Projectcoördinator beheersmaatregelen
Reageer nu op deze leuke functie!
Wij - de Netwerkorganisatie regio Alkmaar - zijn
een enthousiast en gedreven team dat de
inkoop en het contractmanagement regelt voor
zeven gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Wat vragen wij?
Minimaal hbo werk- en denkniveau.
Relevante werkervaring bij een
zorgaanbieder of een gemeente op het
gebied van financiën/bedrijfsvoering/
control binnen het sociaal domein.

Vragen? Solliciteren?
Neem contact op met Margriet Zondervan, manager zorginkoop en contractmanagement, via
06 55 22 21 08. Stuur je sollicitatie voor dinsdag 25 mei 2021 naar contractmanagement@alkmaar.nl
t.a.v. Margriet Zondervan, o.v.v. ’Projectcoördinator beheersmaatregelen’.

Als projectcoördinator beheersmaatregelen:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkel en beheer je de projectstructuur om regionale beleid en de inkoop en het
contractmanagement van Jeugdhulp en Wmo scherper te richten op doelmatigheid en
beheersing van kwaliteit en kosten.
Draag je zorg voor de planning en rapporteer je over de voortgang van de verschillende
beheersingsproducten zoals bedrijfsvoeringstoets, in- en uitstroom, administratie, data en
financiën.
Draag je zorg voor informatievoorziening en afstemming van interne en externe communicatie
met belanghebbende en adviseer je over politiek-bestuurlijke aspecten.
Heb je kennis van relevante wet- en regelgeving.
Krijg je energie van het werken in een politiek gevoelig domein wat volop in beweging en
ontwikkeling is.
Ben je doelgericht, een netwerker, analytisch, werk je plan- en procesmatig en ben je op schrift
en mondeling vaardig.

Wij bieden jou een uitdagende functie voor 32-36 uur. Je krijgt een goed salaris, afhankelijk van jouw
kennis en ervaring. Daarnaast biedt de gemeente goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
17,5% individueel keuzebudget en een goede pensioenvoorziening. Bovendien is er ruimte om
trainingen of opleiding te volgen en jezelf verder te ontwikkelen.
Bij gebleken geschiktheid hebben kandidaten die werkzaam zijn bij een van de zeven
gemeenten in de regio Alkmaar voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

