(Juridisch) kwaliteitsmedewerker Participatiewet
Informatie
Plaats

Veldhoven

Salarisindicatie

Maximaal €4406

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32

Publicatiedatum

13-05-2020

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

01-06-2020

Schaal

Schaal 10

Vacature Tekst

Zie jij het als een uitdaging om je bijdrage te leveren aan de (juridische) kwaliteit op het gebied van de Participatiewet,
Schulddienstverlening en Terugvordering?
Ben je goed bekend met de regelingen op dit gebied en zoek jij een uitdagende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling
is?

Dan zijn wij op zoek naar jou in de functie van:

(Juridisch) kwaliteitsmedewerker Participatiewet.
(Adviseur VH&T B)
Voor 32 uur per week
Vacaturenummer 20.0008

Over de functie
Als kwaliteitsmedewerker ben je een verbinder tussen beleid en uitvoering. Je bent mede verantwoordelijk voor het optimaliseren
van de kwaliteit van dienstverlening aan de klant, het rechtmatig en efficiënt werken. Integraliteit is hierbij de sleutel.
Iedere medewerker neemt verantwoordelijkheid voor zowel de eigen als gezamenlijke deskundigheid en resultaten.
In deze functie:
·
·
·
·
·
·
·
·

Monitor je kwaliteit, werkhouding en opleidingsbehoefte van werkzaamheden van de medewerkers Werk & Inkomen;
Ondersteun en begeleid je op vakinhoud de medewerkers in de uitvoering, zowel individueel als groepsgewijs;
Ontwikkel en actualiseer je werkprocessen, werkinstructies, rapportages, brieven en beschikkingen;
Bied je ondersteuning bij de Interne Controle, accountant en privacy officer;
Vertaal je in- en externe (beleids)ontwikkelingen en jurisprudentie naar werkinstructies en voorlichting;
Signaleer en adviseer je gevraagd en ongevraagd de coördinatoren in het sociaal domein t.a.v. bovenstaande
werkzaamheden;
Werk je actief en integraal samen met de kwaliteitsmedewerkers Jeugd en Wmo;
Ben je in staat om vanuit jouw functie de doorontwikkeling binnen het sociaal domein van het ‘werken volgens de
bedoeling’ en het integraal werken actief vorm en inhoud te geven en ben je een belangrijke ambassadeur van deze
uitdagende ontwikkeling.
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Over het cluster Werk & Inkomen
Het cluster Werk & Inkomen bestaat uit 30 medewerkers, verdeeld over klantmanagers Werk, klantmanagers Inkomen,
klantmanagers Schulddienstverlening, Terugvordering, Uitkeringsadministratie en kwaliteitsmedewerker.
Kerntaak van het cluster is het uitvoeren van de Participatiewet en alle aanverwante regelingen.
Hoe we dat doen? Door daadwerkelijk in gesprek te gaan met de inwoners. De vraag van de inwoner is het vertrekpunt om
samen te onderzoeken welke ondersteuning noodzakelijk en passend is.

Jouw bagage
Je kunt op een coachende manier de verbinding maken tussen beleid en uitvoering. Je herkent je in de competenties: zelfstandig,
creatief, inventief, ruimdenkend, anticiperend, flexibel, stressbestendig. Je hebt overtuigingskracht en bent in staat om
medewerkers te spiegelen op inhoud, ontwikkeling, attitude en klantbenadering.
Daarnaast beschik je over een afgeronde HBO opleiding.
Je hebt de gave om anderen mee te nemen in jouw enthousiasme om de kwaliteit en de doorontwikkeling van de gemeente
Veldhoven, werken volgens de bedoeling, te ondersteunen en optimaliseren.
Uiteraard ben je op de hoogte van alle actualiteiten rondom de Participatiewet.

Dit is wat we jou bieden
Werken bij een van de meest innovatieve en internationale gemeenten van Nederland, in het hart van Brainport, is op zichzelf al
bijzonder. Maar er is meer. Bij de gemeente Veldhoven heb je zelf de regie over jouw werk en loopbaan.
Want wat voor jou goed werkt, hoeft niet te gelden voor je meer dan 300 collega’s. We zijn tenslotte allemaal individuen met
eigen drijfveren, ambities en privélevens. Juist door de combinatie van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid halen we het beste
in elkaar naar boven. Tegelijkertijd merk je dat iedereen erg betrokken is. Bij elkaar én bij de mensen waar we het voor doen: de
inwoners van onze mooie gemeente.

Ook kun je rekenen op:
Een bruto maandsalaris in schaal 10 van maximaal € 4.406,--, op basis van 36 uur. En een maandelijks IKB van minimaal
17,85%, dit kan afhankelijk van je leeftijd oplopen tot maximaal 19,85%.
Veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, zowel binnen jouw werkterrein als daarbuiten.
Jaarlijks een aanvullende beloning van minstens € 500,-- wanneer je een opdracht uitvoert in het kader van je persoonlijke
ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid.
Een open werkomgeving met korte lijnen tussen medewerkers en bestuur.
De mogelijkheid om je woon/werk kilometers fiscaal gunstig uit te ruilen.
Ook heb je de mogelijkheid om, eveneens fiscaal gunstig, deel te nemen aan een ICT/fietsregeling.

Enthousiast?
Reageer dan voor 1 juni 2020 via www.werkeninzuidoostbrabant.nl op deze vacature. Heb je nog vragen over de baan of het
werken bij de gemeente Veldhoven? Stel ze gerust aan Marlé Nijhuis, clustercoördinator a.i. Werk & Inkomen, via 14 040.

Het betreft een herhaalde oproep. Kandidaten die eerder op deze vacature hebben gereageerd worden verzocht dit niet nogmaals
te doen.
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Competenties
Flexibiliteit
Ondernemingszin
Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Creativiteit
Visie
Overtuigingskracht
Regisseren
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Nauwkeurigheid

Contact Informatie
Contactpersoon solicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Regien Peeters

Naam

Marlé Nijhuis

Telefoon

14 040

Functie

coördinator a.i.

E-mail

werken@veldhoven.nl

Telefoon

14040

E-mail

marle.nijhuis@veldhoven.nl
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