Vacature: Medewerker Kwaliteit (HR21 Adviseur Kwaliteit en Werkprocessen)
24 uur
Vacaturenummer: 2018-1101-01
Ben jij de ambitieuze kwaliteitsmedewerker die ons team gaat versterken? Zie jij het als jouw
uitdaging om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering binnen ODRA? Ben jij op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature wat voor jou! Als vooruitstrevende omgevingsdienst
realiseren onze professionals passende oplossingen - diensten, producten en projecten - voor onze
partners. We zijn denkers en doeners.
Wie zoeken wij?
Je haalt je energie uit het opstellen en begeleiden van een jaarplan kwaliteit, het uitvoeren van
audits en begeleiden van verbetersessies samen met medewerkers. Je draait je hand niet om voor
het opstellen van rapportages voor management, bestuur en stelsel. Je zoekt naar oplossingen en
kijkt graag over de grenzen van je eigen vak heen, waarbij je regels vertaalt naar een praktische
invulling. Je vindt vrijheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen in je werk belangrijk. Je
investeert in innovaties binnen het vakgebied en deelt deze met je collega’s. Je vindt het leuk om
contact te hebben met klanten.
Herken jij je in dit profiel? Dan gaan wij graag met jou in gesprek om te bekijken wat wij voor
elkaar kunnen betekenen.
Wat bieden we je?
•
•
•
•

•

•
•

Persoonlijke begeleiding en kennisdeling.
Uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamische en groeiende organisatie.
Sparringpartners voor jouw ideeën.
Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het individueel keuzebudget, werken volgens ‘het
nieuwe werken’, loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden, uitstekende vergoeding voor het
gebruik van je mobiele telefoon en een vergoeding woon- werk verkeer.
Een salaris van maximaal € 4225,= bruto per maand bij een fulltime dienstverband
(peildatum januari 2018). Afhankelijk van kennis en ervaring kan inschaling in een
aanloopschaal plaatsvinden.
Inspirerende afdeling met collega’s die zorgen voor een informele werksfeer.
Een omgeving waar eigen initiatief alle ruimte krijgt en waar het nemen van
verantwoordelijkheid hoog wordt gewaardeerd.

Wat breng je mee?
•
•
•
•

Je hebt minimaal een HBO opleiding, Opleiding Kwaliteit of meerjarige ervaring in het
omgevingsrecht.
Je hebt ervaring met werken in een politieke omgeving.
Je kunt gestructureerd werken. Ervaring met Lean of INK is een pré.
Je beweegt gemakkelijk in organisaties en bereikt resultaat zonder hiërarchische
bevoegdheden, maar via verworven draagvlak.

Reageren?
Stuur je profielschets van wat je hebt gedaan en geleerd vóór donderdag 24 mei 2018 naar
oa-vacatures@odra.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 28 mei 2018.
Meer informatie?

Meer informatie over onze organisatie? Kijk op www.odregioarnhem.nl
Meer informatie over de functie of mogelijkheden binnen Omgevingsdienst Regio Arnhem?
Neem vrijblijvend contact op met Martien Meekes, afdelingshoofd Bedrijfsvoering, op 026
3771680 of met Marlous Morren, HR adviseur, op 026 3774407.
Wij hebben begrip voor acquisitie maar zullen daar niet op in gaan.

