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Gezocht:

HOF VAN TWENTE 1 Sociaal Domen
De gemeente Hof van Twente is een dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen in het groene
hart van Twente. De gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden,
Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Hof van Twente heeft ongeveer 260 medewerker in dienst.
In 2018 hebben wij de ambulante hulp voor Wmo en jeugdzorg zelf ingekocht. Om deze contracten goed te
managen zijn wij op zoek naar een ambitieuze contractmanager. Ben jij een ervaren contractmanager, die het Ieuk
vindt om het contractmanagement op te zetten en een uitdaging niet uit de weg gaat en voel jij je thuis in een
organisatie die veel ruimte geeft en waar
je je nek mag uitsteken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Binnen jouw aandachtsveld (Jeugdhulp/Wmo) ben je verantwoordelijk voor het meten en bewaken van de met de
leverancier(s) gemaakte afspraken en contractcondities en waar nodig het nemen van corrigerende acties richting
contractpartijen. Je werkt nauw samen met contractbeheerder, inkoopadviseur, beleidsadviseurs en de
toezichthouders.

zorg je voor het opzetten en verder ontwikkelen van het
contractmanagement binnen de gemeente, met als specifiek

aandachtsgebied
de
ambulante
dagbesteding
Wmo
en
de ambulante jeugdzorg.
Je zorgtbegeleiding
voor goedeenafspraken
en relaties
met
de aanbieders. Door jou worden afspraken nagekomen, problemen
opgelost en is informatie inzichtelijk!

í

lî_l© VEESeE
betrokken|EK
& integer
I O\I ZOFQà’_UIÓÍQ & digitaal
VeElge[le

Jij bent degene die de aanbieders begeleidt naar het gewenste resultaat
(inhoudelijk, financieel, kwalitatief) door middel van
contractmanagement. Je leidt contractbesprekingen, stelt contracten op

en voert evaluatiegesprekken.
Uiteraard ben jij een stevig gesprekspartner in onderhandelingen en
gesprekken en ben jij de spil tussen beleid, toegang en aanbieders.
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In onze organisatie werken wij op basis van de waarden: "Leiderschap, Eigenaarschap en Vertrouwen",
kortom LEV. Leef jij net als ons de LEV-waarden, ben je een goede onderhandelaar en ben je zowel
mondeling als schriftelijk communicatief sterk? Ben je goed in het verkrijgen van draagvlak? En heb je
gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
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een uitdagende functie
in een mooie organisatie

max. € 4.225,- per maand
op basis van 36 uur
excl. 17,05% IKB

En ben je overtuigd dat jij diegene bent die we zoeken?

Uiterlijk op 29 mei 2019 t.a.v. college van burgemeester
en wethouders. De sollicitatiegesprekken vinden plaats
in de week 23 of week 24.
Stuur jouw motivatie (inclusief CV) per email naar:
sollicitanten@hofvantwente.nl.

24-30 uur per week
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Of wil je toch nog iets meer weten?

Teamcoördinator Sociaal Domein
Dhofvantwente.nl

