SENIOR ORGANISATIEADVISEUR

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken senior organisatieadviseurs die:
• Vanuit intrinsieke bewogenheid willen meebouwen aan de samenleving in Nederland. Het
verschil maken. Vooraan meespelen, meedenken en –handelen. 24/7 gaan voor de publieke
zaak, de boeiende krachtenvelden beïnvloeden in en tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en
burgers;
• Met hun persoonlijkheid een aanvulling zijn in ons team;
• Meespelen in een relevant netwerk met (potentiële) opdrachtgevers;
• Gewend zijn te werken op bestuurs-, directie- en senior managementniveau;
• Ambitie hebben om zich voor langere tijd te verbinden aan het bureau, wellicht ook in
ondernemende zin;
• Goed zijn in het ontrafelen van ingewikkelde politiek-bestuurlijk vraagstukken en op basis
daarvan een aanpak bieden die werkt en beklijft;
• Goed thuis zijn in een of meer beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, de zorg, veiligheid,
economie & innovatie of ruimtelijke ontwikkeling en in staat zijn om daarin zelf werk te genereren
en te innoveren;
• Bij voorkeur ook managementervaring hebben, en een track record in project- en
programmamanagement;
• En gevoel voor humor hebben.
WIE ZIJN WIJ?
WagenaarHoes is een gerenommeerd en ambitieus bureau dat voortdurend in beweging is op de
kernthema’s strategie, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Vanuit deze kernthema’s
benaderen wij steeds opnieuw de vraagstukken van morgen, die vaak vandaag al relevant zijn. Wij
zijn actief in zowel de publieke als de semi-publieke markt.

WAT BIEDEN WIJ?
Bij WagenaarHoes werk je in een energieke, prikkelende werkgemeenschap van ervaren (senior)
collega-adviseurs met een eigen gezicht, die elkaar vinden in hoge professionele ambities en
waarden, maatschappelijke betrokkenheid en oog voor persoonlijke drijfveren en de menselijke maat.
We hebben passie in ons vak en zetten ons vol energie in om slimme, vernieuwende en verrassende
oplossingen te realiseren bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze gezamenlijke
ambitie stellen we je graag voor aan de boeiende en toonaangevende opdrachtgevers in ons netwerk.
Interesse om kennis te maken?
We ontvangen graag je cv en motivatie via secretariaat@wagenaarhoes.nl

