RMN is op zoek naar een

Accountmanager
Jouw taken
•
•
•
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) is een gemeenschappelijke
regeling van de gemeenten Baarn,
Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest
en Zeist, Wij zijn specialist in
afvalinzameling, straatreiniging,
groenonderhoud en zorgen met onze
werkzaamheden voor een aangenaam
straatbeeld.
Met ruim 170 collega’s in de
binnen- en buitendienst bedienen
wij zo’n 111.000 huishoudens.

RMN is jong en dynamisch.
De werksfeer is informeel.
Motivatie en enthousiasme
vinden wij erg belangrijk.

•

•

Je bent de verbindende schakel tussen RMN en de daarbij aangesloten
gemeenten en bouwt aan en onderhoudt de relaties met deze gemeenten;
Je fungeert als eerste aanspreekpunt bij gemeentelijke opdrachten zowel vanuit
RMN naar de gemeenten als andersom;
Je verbindt de producten en diensten van RMN pro-actief aan de wensen en
ambities van de gemeenten; je signaleert kansen en vertaalt deze in overleg
met de gemeenten naar concrete opdrachten;
Je voert de regie over de dienstverleningsovereenkomsten, helpt beleid te
ontwikkelen, monitort afspraken en adviseert en rapporteert daarover naar
management en directie;
Kortom: jij bent een accountmanager die moeiteloos verbindt, regie voert en
schakelt!

Jij
• Beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
• Werkt klant- en resultaatgericht;
• Kan netwerken, verbinden en regisseren;
• Kan prioriteiten stellen en indien nodig bijstellen;
• Kan communiceren met zowel (gemeentelijk) accounthouders en bestuurders
als directe collega’s;
• Kan gemeentelijke (beleids)vragen vertalen naar een opdracht (via een
dienstverleningsovereenkomst).
• Hebt helicopterview waardoor je zaken en gevolgen in het geheel overziet en
vervolgacties daarop aanpast;
• Hebt ondernemingszin en resultaatgerichtheid als drijfveren;
• Hebt bij voorkeur affiniteit met het vakgebied afval en reiniging en/of IBOR;
• Hebt gevoel voor maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
• Hebt vaardigheden in regievoering, management, advisering en communicatie.

Wij bieden
•
•
•
•

een afwisselende fulltime baan binnen een no-nonsense organisatie;
de ruimte om je functie nader vorm te geven en uit te bouwen;
alle kans om je eigen ambities te ontwikkelen en waar te maken;
een marktconform salaris gebaseerd op kennis en ervaring (indicatief schaal 10
van de CAO-SGO).

Solliciteren
Solliciteren kan voor 30 april 2021 via sollicitatie@rmn.nl. Neem voor aanvullende
informatie over de functie contact op met Gerard Wiggers, Hoofd Operationele
zaken via: 035-60 39 222.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

