RMN is op zoek naar een

Teamleider Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) 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
• het geven van leiding aan de medewerkers BOR;
• het aanleveren van gegevens ter onderbouwing van de begroting, zoals
activiteiten en daarvoor benodigde uren;
• het bewaken van de afgesproken prestatienormen binnen het
vastgestelde budget;
• het bewaken van de afgesproken kwaliteit van dienstverlening;
• het afhandelen van klachten en geven van uitvoeringsgerichte informatie
aan inwoners;
• het adviseren over uitvoeringsaangelegenheden op tactisch en
operationeel niveau;
• het uitvoeren van diverse peroneelsaspecten waaronder het voeren van
functioneringsgesprekken en het organiseren van werkoverleggen.

Jij
• hebt ervaring en affiniteit met het beheer van de openbare ruimte;
• hebt ervaring met werken met schoonheidsgraden en beeldbestekken;
• kunt schakelen tussen verschillende niveaus en hebt een uitstekend
inlevingsvermogen;
• hebt goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
• bent klantgericht – en servicegericht;
• bent flexibel, ambitieus, gedreven en hebt een proactieve werkhouding.
Wij bieden
• een afwisselende functie voor 36 uur per week bij 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 9 van de CAO-SGO
Solliciteren
Solliciteren kan via sollicitatie@rmn.nl. Neem voor aanvullende informatie
over de functie contact op met Jan Dirk Nijkamp, Directeur a.i. via
telefoonnummer 06-48265994.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

