KEaRN is de welzijnsorganisatie in de gemeenten Tytsjerksteradiel en
Achtkarspelen. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht
van mensen in hoge mate het individuele en gemeenschappelijke welbevinden
bepaalt. Wij zijn specialist in het aanboren, inzetten en in goede banen leiden
van deze krachten en stellen de inwoner centraal. KEaRN wil vooruitstrevend
en vernieuwend zijn in haar werk, waardoor zij zich onderscheidt in het
regionale sociaal domein.
Producten en diensten met een relevante maatschappelijke betekenis worden
ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor inwoners en organisaties binnen en buiten het werkgebied
van KEaRN door de Stichting Spontein.

Wij zijn op zoek naar een

Directeur bestuurder
die samen met ons verder bouwt aan innovatief welzijnswerk
Voor 32 uur per week voor de duur van 2 jaar
De functie is ingeschaald conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, in schaal 13.
Als directeur bestuurder van KEaRN geef je leiding aan de (verdere) ontwikkeling van de strategie
voor de organisatie. Je realiseert de daaruit voortvloeiende veranderingen waarbij je verbinding
realiseert tussen de medewerkers van KEaRN, collega-organisaties en de gemeenten. Sociaal
ondernemerschap en dienend leiderschap kenmerken je. Je beweegt je op een soepele manier in
het politieke veld en sluit aan bij de lokale omgeving. Je toont ambitie in het ontwikkelen van een
netwerkorganisatie voor het sociaal domein en anticipeert op ontwikkelingen, kansen en
mogelijkheden in een snel veranderende samenleving.
Ben jij:
 Een inspirerend leider en weet je innovatie vorm te geven;
 Zakelijk, kostenbewust en ondernemend;
 Maatschappelijk betrokken met passie voor de lokale samenleving en de doelstellingen van
KEaRN en Spontein;
 Iemand met een sterke strategische focus.
Heb jij:
 Kennis van de welzijnssector en ervaring met de dynamiek in het gemeentelijk sociaal domein;
 Affiniteit met sociaalmaatschappelijke vraagstukken en gevoel voor bestuurlijke-/politieke
verhoudingen en -processen;
 Minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende met budgetverantwoordelijkheid;
 Ervaring met projectmanagement en bedrijfsvoering.
Wij ontvangen graag jouw sollicitatie in de vorm van een kort filmpje samen met jouw curriculum
vitae, vóór 16 januari 2019 via info@kearn.nl. Indien aanwezig checken wij je referentie op
LinkedIn.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevrouw J. van der Wal, voorzitter Raad van
Toezicht, op telefoonnummer 06 18091242.
Selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 18 januari 2019.

