n

Je bent een echte verbinder; op een
eilandje zitten spreekt jou niet aan.

Beleidsadviseur

Enthousiast, verbindend en analytisch
Wie ben je?

Wat ga je doen?

n

Je vindt het leuk om te onderzoeken en
gegevens te analyseren. Het zien van
verbanden gaat jou gemakkelijk af.

Je adviseert onze managers en directeur
op strategisch niveau over maatschappelijke,
politieke veranderingen en nieuwe wet- en
regelgeving en vertaalt deze naar oplossingen
en kansen voor ProWonen.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor
één van de gemeenten in ons werkgebied.
Dit houdt onder andere in dat je de
prestatieafspraken opstelt en aanschuift bij
bestuurlijke overleggen. Ook heb je vanuit
je functie nauwe samenwerking met onze
huurdersverenigingen. Je weet wat er speelt,
kent de (politieke) gevoeligheden en begrijpt
hoe je ProWonen op een passende wijze
vertegenwoordigt.

Beleid maken en implementeren gaat je
goed af. Je bent iemand die graag contact
legt en verbinding zoekt en daardoor weet
je als geen ander wat er binnen en buiten
ProWonen speelt. Dit neem je mee bij het
maken van je voorstellen.

n
n
n
n
n

We zoeken een collega die ons aanvult op
onderwerpen als het huurbeleid, woningtoewijzing en duurzaamheid. Je bent breed
inzetbaar, want je gaat ook zeker met andere
beleidsthema’s aan de slag.

n
n

Je weet wat je wilt en wijkt niet snel af;
je bent koersvast.
Je bent een echte “afmaker” van projecten.
Je hebt een hands-on, praktische
maar ook nauwkeurige werkwijze.
Moeilijke vraagstukken weet je
te vertalen naar uitvoerbaar beleid.
Je hebt kennis en ervaring met
beleidsontwikkeling en maatschappelijke
vraagstukken.
De verschillende beleidsthema’s maak je
je snel eigen.
Je werkt en denkt minimaal op HBO-niveau.

Nieuwsgierig?
Wat bieden we je?
n
n
n
n
n

Volop mogelijkheden jezelf te ontwikkelen.
De vrijheid en mogelijkheid om de functie zelf vorm
en inhoud te geven.
Een werkweek van 28 tot maximaal 32 uur.
De contractduur is in eerste instantie voor maximaal 2 jaar.
De functie is ingeschaald in schaal K van de CAO.

80 leuke
collega’s

8000 woningen

wooncorporatieProWonen

3 gemeenten in
de Achterhoek

ProWonen

5 huurdersverenigingen

ProWonen

Mooi! Stuur dan je brief en CV uiterlijk
30 augustus naar Marieke Simmelink
via marieke.simmelink@prowonen.nl.
De gesprekken vinden plaats op
donderdag 10 september.
Wil je meer weten?
Bel dan op (0545) 28 50 00 en vraag
naar Marijke, Linda of Angela.

