Vacature

Stichting Rijnstad is op zoek naar een

Directeur /
Bestuurder

Directeur / Bestuurder
Stichting Rijnstad is per 1 januari 2021 opzoek naar een
bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de
organisatie, heeft de algemene leiding en is de sleutelfiguur
tussen de doelgroep van de organisatie, de omgeving en de
financiers. Wij zijn opzoek naar gedreven kandidaten met passie
voor de welzijnssector en ruime leidinggevende/bestuurlijke
ervaring.
Over Rijnstad
Rijnstad versterkt mensen in hun ontwikkeling en
biedt ondersteuning bij problemen met dienstverlening op
maat. Onze dienstverlening is degelijk en beproefd, met aandacht
voor innovatie en ontwikkeling.

In het kort

36

Uur per week
In een dynamische organisatie

160

800

Bevlogen medewerkers

Vrijwilligers

In Arnhem en omgeving

Als drijvende kracht

16

Producten & diensten
In Welzijn en hulpverlening

Wij

01

zijn Rijnstad

02

Samen werken aan een
sociaal en duurzaam
perspectief
Rijnstad bevordert - voor kinderen, jongeren,
volwassenen en vrijwilligers - een actieve deelname aan
de samenleving, zelfregie en sociale cohesie. Voor de
opdrachtgevers van Rijnstad – gemeenten, particuliere
bedrijven, woningcorporaties, fondsen en
onderwijsinstellingen – voorkomt en vermindert Rijnstad
zwaardere zorg, veiligheids- en armoedelast.
De motor van Rijnstad is de innerlijke motivatie van
medewerkers om een ander een stap verder te helpen.

03

04

Wij werken sociaal
Aan een samenleving met, door en voor mensen en wij
leveren dienstverlening op maat.

Wij gaan voor duurzaam
Geen symptoombestrijding maar stabiele, blijvende oplossingen.

Wij zijn dichtbij
Wij zijn aanwezig in de leefomgeving van de inwoner en zijn
toegankelijk en bereikbaar.

Wij bieden nieuw perspectief
Wij stimuleren nieuwe inzichten en bouwen aan vertrouwen in de
toekomst.

Visie

De bestuurder beschikt
over...

die de dagelijkse praktijk kan overstijgen en eigen ideeën voor de toekomst
uitwerkt, feiten van een afstand bekijkt en deze in een ruimere context en
langetermijnperspectief kan plaatsen.

Ondernemerschap

Je hebt academisch werk- en denkniveau en
ruime leidinggevende/bestuurlijke ervaring in
een complexe organisatie met een diversiteit
aan stakeholders. Je bent een krachtige
communicator en netwerker. Je hebt visie op
en ervaring met het inrichten van een goede
uitvoeringsorganisatie met hoogopgeleide
professionals.
Je hebt ervaring in een eindverantwoordelijke
functie in de welzijnssector cq het sociaal
domein. Je hebt relativeringsvermogen, humor en een evenwichtige en
ontspannen persoonlijkheid.
Je hebt kennis van moderne
managementtechnieken en van organisatie-,
personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

die ideeën genereert om de toekomst van de organisatie en haar diensten om te
zetten in concrete doelen; die met innoverende concepten komt en actief
zoekt naar samenwerkingsverbanden, -partners of overnames die de positie van
Rijnstad versterken. Heeft een goede neus voor kansen in de markt en kan deze
op juiste commerciële waarde schatten; handelt klantgericht en gaat de juiste
relaties aan.

Omgevingsbewustzijn
die succesvol opereert in een politiek en maatschappelijk context, excelleert in
het ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities en het belang
van samenwerken onderkent; die zich bewust is van ontwikkelingen in de
omgeving en actie onderneemt wanneer er voor Rijnstad kansen liggen;
onderhoudt contacten met beslissers en degenen die invloed hebben op de
werkwijze en continuïteit van de organisatie.

Overtuigingskracht
die op mensgerichte en effectieve wijze communiceert en in de veranderende
omgeving belanghebbende weet mee te nemen in ontwikkelingen en
organisatiedoelen.

Organisatie sensitiviteit
die inspireert met charisma en geloof in de toekomst uitstraalt; die handelt vanuit
vertrouwen en teamleden stimuleert om over de grenzen van de eigen afdeling
heen te kijken; die de gevolgen van in- en externe veranderprocessen onderkent
en bewust is van de effecten van keuzes, besluiten en activiteiten.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie
binnen een dynamische
organisatie
Wij bieden de kans om samen met een vakkundig en
gepassioneerd team professionals een organisatie met
betekenis verder te laten ontplooien en verstevigen.
Een salaris in schaal 14/ 15, afhankelijk van kennis en
ervaring.
Aanstelling tot 31-12-2021 met mogelijkheid tot verlenging
naar een vaste aanstelling.

01
Prettig werken
Rijnstad richt zich op integraal
samenwerken en kent een sociale
en open werksfeer. Wij bieden
een brancheconform salaris
en goede arbeidsvoorwaarden.

02
Dynamische omgeving
Rijnstad kent een dynamische
wisselwerking tussen
gemeenten, vrijwilligers en
professionals in een sterk
veranderende omgeving.

03
Betekenis
Rijnstad betekent werk met
betekenis: samen werken we
aan een inclusieve, veilige
samenleving.

informatie

Reageren
Spreekt deze vacature je aan en herken jij je in het profiel? Dan horen we graag van je.
Je kunt je motivatiebrief en CV tot 20 augustus 2020 mailen naar vacature@rijnstad.nl.

Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen
met onze Raad van Toezicht,
Janneke Hoekstra of Monique
Nillesen.
06-27286998
vacature@rijnstad.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden op 31 augustus en 7 september 2020.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.

