Vacature: Teammanager Uitkeren UWV, te Breda
Functie

: Manager

Soort vacature

: Bepaalde tijd

Branche

: Overheid

Uur

: 38 per week

Locatie

: Breda, Noord-Brabant

Salaris indicatie

: EUR 3000 per maand

Opleiding

: HBO

Beknopte omschrijving
Stel je eens voor dat jij een gedreven team van Uitkeringsdeskundigen inspireert en motiveert om te ko-men tot
uitstekende resultaten. Samen met hen streef jij naar een hoge klanttevredenheid en kwaliteit van onze producten. Als
Teammanager geef jij
Beschrijving
Stel je eens voor dat jij een gedreven team van Uitkeringsdeskundigen inspireert en motiveert om te ko-men tot
uitstekende resultaten. Samen met hen streef jij naar een hoge klanttevredenheid en kwaliteit van onze producten. Als
Teammanager geef jij leiding aan teams die verantwoordelijk zijn voor de diverse wet-ten die Uitkeren uitvoert.
Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk belegd in onze divisie. Stel je ook eens voor dat jouw transparante visie
bepalend is voor het vergroten van het werkplezier en het vie-ren van successen. Een verantwoordelijkheid met impact. Jij
weet mensen binnen onze divisie én ons dis-trict te binden en te verbinden.

Samenwerken, resultaatgericht en klantgericht zijn onze bedrijfscompetenties. Daarnaast ben jij niet alleen goed in
groepsgericht leidinggeven, maar haalt daar tevens ook veel plezier uit. Met jouw impact en omge-vingsbewustzijn
schroom jij niet om besluiten te nemen. Jij weet het beste uit jouw team te halen en brengt hen op een coachende wijze
naar een hoger niveau.

Met elkaar
Samenwerken is de manier waarop wij werken. De Teammanager Uitkeren is een belangrijke sparringpartner voor de
Districtsmanager. Je bepaalt in overleg met de Districtsmanager de doelstellingen van jouw team. Door een ultieme
samenwerking behaal je met je team de afgesproken resultaten. Samen met jouw collega Teammanagers Uitkeren en de
Districtsmanager ben jij verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van ons gehele district. Jij weet zowel binnen ons
team, ons district als landelijk een actieve bijdrage te leveren aan de divisie Uitkeren.
Functie-eisen
Je bent in het bezit van een HBO diploma.
Je hebt minimaal recent 3 jaren leidinggevende ervaring én je beschikt aantoonbaar over de competenties die in de functie
centraal staan.
Je kent en gebruikt de vaardigheden die nodig zijn voor het leiden van veranderprocessen en coachend leidinggeven aan
medewerkers.
Je kunt anderen beïnvloeden zonder daarbij gebruik te maken van hiërar-chische verbanden. Je bent gericht op de relatie en je
weet draagvlak te creëren. Hierbij spelen jouw enthousiasmerend vermogen, je coachingskracht en je impact een rol. Je bent een
leider en een teambuilder.
1. Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Kandidaten waarmee de procedure na het selectiegesprek
wordt voortgezet worden hiervoor aangemeld.
2. Op basis van het selectiegesprek, de resultaten van het assessment en een eventueel clickgesprek met het team worden de kandidaten
geselecteerd. De Districtsmanager Uitkeren beslist over de benoeming van de kandidaten.
Wat wij bieden
Het is een tijdelijke vacature voor een jaar met grote kans op verlenging
De functie wordt ingeschaald in schaal 7, dit komt overeen met een salaris vanaf € 2574,32 tm € 3747,01 obv 38 uur.
Volledige vergoeding van reiskosten met OV en tegemoetkoming in kosten met eigen vervoer.
Zowel parttime (32 uur) als fulltime (38 uur) werken is mogelijk.

Vragen? Bel of mail:
Bedrijfsnaam

: Unique

Telefoonnummer

: 0365299500 (vast)

Adres

:

Postbus 1
1300AA Almere

