lid raad van commissarissen
IBN is er voor alle mensen die kunnen werken en het op de arbeidsmarkt niet
alleen redden. IBN is een van de grootste werkgevers in Noordoost-Brabant en
telt 3.800 medewerkers. Voor en in nauwe samenwerking met 11 gemeenten
voert IBN de WSW en Participatiewet uit. Vanuit een eigen infrastructuur en via
een groot werkgeversnetwerk wordt invulling gegeven aan het toeleiden naar
werk en het bieden van passend werk. IBN is volop in beweging vanuit een
ambitieuze, strategische visie. Verandering in het speelveld en in de uitvoering
van de gemeentelijke opdracht vragen om een andere inrichting van de
Governance. Zie ook: www.ibn.nl
U houdt toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid. U draagt als lid RvC bij
aan de verdere ontwikkeling van IBN tot een ﬂexibele, marktgerichte organisatie
die in staat is, binnen de relevante politiek-bestuurlijke opvattingen, de maatschappelijke en werkgelegenheidsdoelen te realiseren. U heeft afﬁniteit met het
werkveld, brede maatschappelijke en regionale binding. U combineert betrokkenheid met bestuurlijke afstand, bent integer, onafhankelijk, voelt zich
verantwoordelijkheid en in staat om in teamverband op te treden. Wij zoeken drie
leden met de proﬁelen re-integratie/innovatie, politiek-bestuurlijk en HRM.
Contact: kantoor Eindhoven, dhr. J.C.A. Eilering, 06 - 22 21 13 10,
referentienummer R2314.

algemeen directeur
Senzer is hét werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en is
gevestigd in Helmond. Senzer staat met beide benen op de grond en heeft vier
pijlers: Talent zien, Lef tonen, Kansen grijpen en Toekomst geven. De organisatie
is volop in ontwikkeling met ruimte voor pionieren en met innovatie hoog in het
vaandel. Senzer kenmerkt zich door nauwe samenwerking met zeven gemeenten
en lokale partners om succesvol te zijn. Ondernemend, duurzaam, inventief,
toegankelijk en verbindend. Senzer behoort volgens de benchmark van
brancheorganisatie Cedris tot de top van de Nederlandse werkbedrijven. Zie ook:
www.senzer.nl
U bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de effectiviteit en de doorontwikkeling van de organisatie, draagt zorg voor de verdere ontschotting en
bevordert de samenwerking. U ontwikkelt het strategisch beleid en positioneert
Senzer als spil in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. U geeft leiding aan
het managementteam en rapporteert aan het dagelijks bestuur. U heeft een
academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een vergelijkbare functie
in een grote dienstverlenende organisatie. U bent een peoplemanager, een
visionair, inspirerend, politiek-bestuurlijk sensitief, ondernemend, vernieuwend
en een netwerker.
Contact: kantoor Eindhoven, dhr. drs. N.R. Weelinck, 06 - 21 27 37 05,
referentienummer R2367.

consultant recruitment
Beljon + Westerterp is een landelijk werkend HR-adviesbureau met gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van recruitment, development en interimmanagement. Op betrokken wijze en met vakkundig advies helpt Beljon +
Westerterp mensen en organisaties hun talenten en mogelijkheden optimaal te
benutten. Vanuit zes kantoren adviseren de 50 medewerkers management,
directie, bestuur en toezichthouders van proﬁt- en non-proﬁtorganisaties.
Customer intimacy, kwaliteit, gelijkwaardigheid en transparantie zijn de
uitgangspunten. Regio Zuid groeit sterk en heeft behoefte aan teamuitbreiding.
Zie ook: www.beljon.westerterp.nl
Je bent verantwoordelijk voor het verwerven en uitvoeren van recruitmentopdrachten en een gelijkwaardig adviseur voor directie en HR-managers. Je
begeleidt projecten succesvol, werkt nauw samen met het team en rapporteert
aan de regiodirecteur. Je beschikt over een hbo/wo werk- en denkniveau, salesen advieservaring en hebt oprechte interesse in mens- en organisatieontwikkeling. Je bent gedreven, innemend, commercieel, proactief en geniet van
complexe maatwerkoplossingen. Je standplaats is Eindhoven. Herken jij je in dit
proﬁel en ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan, kijk dan op onze
website. Wij omarmen diversiteit!
Contact: kantoor Eindhoven, dhr. J.C.A. Eilering, 06 - 22 21 13 10,
referentienummer R2387.
Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van het vermelde
referentienummer. Voor meer informatie neemt u contact op met de
desbetreffende consultant. Het functieproﬁel en de tijdsplanning vindt u op onze
website.
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