Vacaturetekst Medewerker in het politieke bedrijf
Simons Van de Wiel, het politieke bedrijf, is op zoek naar een medewerker
om haar bureau te versterken. Simons Van de Wiel opereert sinds 2007 in het
openbaar bestuur en werkt voornamelijk met lokale bestuurslagen, zoals
gemeenten en waterschappen. We werken daarbij in de driehoek:
volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren. Onze missie is om de
mensen te helpen goede volksvertegenwoordigers, bestuurders of ambtenaren
te zijn en de samenwerking tussen de drie hoeken te verbeteren.
De waarden die ons bureau kenmerken en onderscheiden zijn:
• Strategisch: kijken wat er nodig is om iemand te versterken, of een
samenwerking te verbeteren. Geen standaardproducten. Daarom open en
geïnteresseerd, adviseren en meewerken om bij het gezamenlijk gestelde
doel te komen.
• Vernieuwend: open houding, dus altijd op zoek naar nieuwe manieren,
interventies, analyses etc.
• Naast de klanten staan, niet ertegenover staan tetteren wat er allemaal
anders moet. Het doen met wat er is, je kracht vinden binnen die kaders
of zwaktes die er zijn.
• Flexibel: er is altijd een oplossing, of een passende aanpak voor
iemands wens. Wij zoeken geen problemen bij oplossingen, maar
oplossingen bij problemen.
SVdW is op zoek naar een medewerker die opereert onder inhoudelijke
aansturing van de eigenaren van het bureau, en in nauwe samenwerking met de
andere medewerker van het bureau.
Taken en verantwoordelijkheden
Wij zien drie rollen weggelegd voor onze medewerker. Hieronder geven wij
een beeld van wat wij met deze rollen beogen en wat wij van onze medewerker
vragen.
Medewerker van SVdW:
Is als medewerker onderdeel van Simons Van De Wiel
- Heeft passie voor het lokale (en decentrale) openbaar bestuur, en volgt
de actuele ontwikkelingen op het gebied van democratie en openbaar
bestuur
- Heeft lol in werken met politici en ambtenaren, en het verbeteren van
hun samenwerking
- Draagt de ideeën van SVdW uit, en brengt eigen netwerk in

Trainer:
Geeft de workshops en trainingen politiek bestuurlijke sensitiviteit in
gemeenten, waterschappen en provincies. Ontwikkelt zich tot professionele
trainer op het gebied van politieke sensitiviteit. Is binnen een jaar in
staat om zelfstandig trainingen te geven.
Accounthouder
Is als accounthouder verantwoordelijk voor de contacten met toegewezen
klanten. Fungeert als aanspreekpunt voor de klant in de organisatorische
voorbereiding van de trainingen. Draagt verantwoordelijkheid voor evaluatie
en afronding van trainingstrajecten bij klanten.
Specificaties van de functie
De functie van medewerker beslaat tussen de 24-28 uur, waarvan over het
algemeen de helft wordt besteed aan het geven van trainingen en de andere
helft aan de going concern (zoals voorbereiding en afhandeling van
trainingen). Salarisindicatie op basis van brutoloon voor 40 uur per week
bedraagt 2500 euro bruto. SVdW biedt een gezellig en prettige werkomgeving
op de Prinsengracht 1 te Amsterdam.
Competenties
Wij zoeken iemand die de volgende eigenschappen bezit:
- Actief
- Energiek
- Lef!
- Humor
- Affiniteit met politici
- Zelf (nog) geen politieke ambitie
- Niet onder de indruk van hiërarchie en het sinterklaaseffect
- Kan denken in termen van systemen en patronen
- Kan mensen een spiegel voorhouden

