RadarUitvoering Zuid is actief in Limburg en Brabant. Wij bieden ambulante begeleiding en woonvoorziening
aan (jong)volwassenen. Vaak hebben zij te maken met een combinatie van persoonlijke problematiek
(verstandelijke beperking, verslaving en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke
problemen. Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak werken wij aan een positieve draai
in het leven van onze cliënten. We onderzoeken samen met de cliënt wat voor hem of haar geluk is en daar
werken we, met kleine stapjes, naar toe.
Onze organisatie doorloopt een fase van vernieuwing. Dat doen wij samen met onze medewerkers, cliënten,
opdrachtgevers en partners. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Het (her)bepalen van
identiteit, focus, zichtbaarheid zijn kernonderdelen van deze opgave. Om onze ambities waar te maken, hebben
wij een topper, het spreekwoordelijke ‘neusje van de zalm’ nodig om ons hierbij te helpen.

Gezocht:
commerciële en ambitieuze

REGIOMANAGER

36 u/wk - Standplaats Venlo

Als regiomanager heb je een keyfunctie in de organisatie. Je hebt een zakelijk/commerciële rol en combineert
deze met leidinggeven aan de teamcoaches. Jouw primaire doel is het vergroten van omzet door het versterken
van het netwerk en uitbreiding van de opdrachtenportefeuille. Je maakt deel uit van het MT en rapporteert aan
de directie.
Taken en verantwoordelijkheden
 Verantwoordelijk voor het indienen van aanbestedingen, subsidietenders en offertetrajecten.
 Het versterken van de zichtbaarheid en naamsbekendheid bij gemeenten/partners in de regio.
 Verantwoordelijk voor (verder)opbouwen, onderhouden en uitbreiden van relaties met meer en
minder voor de hand liggende partners (gemeente/overheid, zorgaanbieders, ondernemers, e.a.).
 Het zorgen voor uitbreiding van de opdrachtenportefeuille.
 Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van nieuwe diensten en beleid.
 Het motiveren, inspireren en resultaatgericht aansturen van teamcoaches en staf.
 Het opstellen en volgen van de jaarbegroting. Sturen op KPI’s en contractafspraken.
 Verantwoordelijk voor de (her)inrichting en het bewaken van effectieve/efficiënte interne
bedrijfsvoering.
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Functie-eisen, competenties en ervaring
 Academisch/HBO- werk- en denkniveau.
 3-5 jaar aantoonbare management ervaring op strategisch niveau.
 Aantoonbare ervaring met aanbestedingstrajecten en/of het (mee)schrijven aan offertes.
 Kennis van en affiniteit met zorg en welzijn.
 Relevant, breed professioneel netwerk binnen gemeenten (en zorgpartners) in Limburg en Brabant.
 Proactief en ondernemend. Je signaleert en speelt in op feitelijke en verwachte
(markt)ontwikkelingen.
 Financieel inzicht, bedrijfsmatig sterk.
 Analytisch vermogen, strategische vaardigheden, gevoel voor verhoudingen.
 Communicatief een uitblinker.
 People Manager: vaardig in coachen, bekrachtigen en aansturen op de te bereiken doelen.
 Gericht op samenwerking, bouwen aan verbinding en draagvlak creëren.
 Woonachtig in de regio en in bezit van rijbewijs.
Wat bieden wij?
Een zelfstandige en uitdagende functie in een professioneel team van betrokken medewerkers. Wij werken
volgens de CAO Sociaal werk, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Bij deze functie hoort het
functieprofiel van Leidinggevende 3 en wordt de functie in schaal 12 toegepast.
Het betreft een contract voor 1 jaar met een proefperiode van 1 maand. Afhankelijk van de samenwerking en
resultaten is het de intentie om een langdurige verbinding aan te gaan.
Belangstelling?
Stuur een motivatiebrief en c.v. zo snel mogelijk naar sollicitatie@radaruitvoering.nl t.a.v. Linda Holtz / HR
manager.
De procedure bestaat uit minimaal twee gesprekken en een assessment. In week 47/48 vinden de eerste
gesprekken plaats.
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Roxana Asmus, directeur-bestuurder 088-2986034
rasmus@incluzio.nl
Radar Uitvoering Zuid maakt onderdeel uit van de landelijk actieve vernieuwer op het gebied van zorg- en welzijn Incluzio
www.incluzio.nl
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