RMN is op zoek naar een

Bestuursadviseur

RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) is een gemeenschappelijke
regeling van de gemeenten Baarn,
Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest
en Zeist, Wij zijn specialist in
afvalinzameling, straatreiniging, beheer
openbare ruimte en zorgen met onze
werkzaamheden voor een aangenaam
straatbeeld.
Met ruim 170 collega’s in de
binnen- en buitendienst bedienen
wij ruim 100.000 huishoudens.

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

Jouw taken
• je ondersteunt en adviseert zowel de secretaris directeur als het bestuur
van RMN bij bestuurlijke taken;
• je zorgt voor het voorbereiden en coördineren van de bestuurlijke
verantwoording;
• je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van
bestuurs- en MT vergaderingen en bijbehorende bijeenkomsten;
• als lid van het MT draag je bij aan de strategische ontwikkeling van RMN
en de uitvoering daarvan;
• je bewaakt en volgt juiste en tijdige procedures op het gebied van
governance en overige regelgeving;
• je bewaakt de uitvoering en ziet toe op adequate informatievoorziening
m.b.t. bestuurs- en MT besluiten;
• je zorgt voor het in- en extern afstemmen van bestuurlijk gewenste
informatie buiten de normale planning-en-controlecyclus;
• je draagt zorg voor (interne) reglementen en statuten en houdt deze
actueel.
Jij
• bent (gemeentelijk) politiek-bestuurlijk, omgevings- en organisatie sensitief
en bent in staat om te adviseren op prioriteiten;
• hebt inzicht in gedeelde belangen en wat deelnemers onderscheidt, hebt
inzicht in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en kan hier
proactief op signaleren en adviseren;
• bent resultaatgericht, transparant en integer.

Wij bieden
• een afwisselende functie voor minimaal 32 uur per week bij een nononsense 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 11 van de CAO-SGO).
Solliciteren
Solliciteren kan voor 13 januari 2022 via sollicitatie@rmn.nl. Neem voor
aanvullende informatie over de functie contact op met Jan Dirk Nijkamp,
Directeur a.i. zaken via: 06-48265994.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

