
 

 

Vacature 

Manager Werk 
m/v 36 uur 
 

 

 
 

Ben jij degene die het verschil maakt en mensen in beweging zet? En draai jij je hand niet om voor 

complexe processen en omgevingen? Dan hebben wij een leuke uitdaging voor jou! 

 

Als manager Werk sta je voor de bijzondere opdracht mensen in beweging te zetten. Om precies te 

zijn: om mensen uit de Participatiewet te bewegen richting werk én duurzaam aan de slag te laten 

gaan. Dat is geen eenvoudige opdracht. Het betekent het managen van complexe processen in een 

complexe omgeving. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Dat vraagt om creativiteit en 

inventiviteit. En iemand die wel houdt van een uitdaging.  

 

Wat ga je doen? 
Je levert een concrete bijdrage aan de 
doorontwikkeling van visie, strategie en uitvoering 
van de organisatie. Met de gemeenten waarvoor 
we werken onderhoud je de contacten en je 
vertaalt hun lokale behoefte in concrete acties. 
Jouw focus ligt daarbij op de zes Peelgemeenten. 
Ook intensiveer je de samenwerking met de 
diverse partners in het sociaal domein, zodat we 
gezamenlijk een sluitende aanpak kunnen 
realiseren in lijn met de doelstellingen van de 
decentralisaties Jeugd, WMO en Participatiewet. In 
het organisatie-ontwikkeltraject stuur je het 
cultuurveranderingsproces richting werkzoekenden 
gericht op ‘eigen verantwoordelijkheid’ en talenten 
van mensen. 
 
Dit alles doe je natuurlijk niet alleen: je klaart deze 
klus samen met de twee teamleiders waaraan je 
leiding geeft en hun medewerkers die verspreid 
zijn over de regionale teams. Je rapporteert aan de 
directeur Arbeidsintegratie en werkt nauw samen 
met de manager Werk Helmond en een andere 
collega-manager.  
 

Interessant speelveld 
De complexiteit van het speelveld waarin we 
opereren maakt het extra interessant. De 
diversiteit in partners en hun belangen; de vragen, 
verwachtingen en beelden van onze omgeving: 
politiek, werkgevers en gemeenten en niet te 
vergeten nationale en lokale wet- en regelgeving.  
 

Wie ben jij?  
Jij bent een krachtige persoonlijkheid met 
overredingskracht. Je hebt lef, durft zaken ‘anders’ 

aan te pakken en zoekt de grenzen op. Je beschikt 
over hbo+/academisch denk- en werkniveau en 
ervaring in het managen van complexe processen. 
Je ziet kansen en grijpt deze aan om doelen te 
bereiken.  
 
Geen kennis van het sociaal domein? Geen 
probleem! Kennis is niet het belangrijkste, wel wie 
jij bent. We vertrouwen erop dat je met gezond 
verstand, het hart op de goede plek en een no-
nonsensmentaliteit de materie vanzelf eigen 
maakt.  
 

Wat bieden we jou? 
Een dagelijkse uitdaging om het verschil te maken 
in een organisatie in ontwikkeling die volop kansen 
en veel speelruimte biedt.  
 
Salariëring is afhankelijk van capaciteiten, ervaring 
en opleiding volgens cao Welzijn & 
Maatschappelijke dienstverlening schaal 13 met 
een maximum van EUR 5.946 bruto per maand. 
Senzer kent aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel 
Keuzebudget van ruim 18% en een keuze tot extra 
verlofopbouw. 

 
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met René 
Niks, directeur Arbeidsintegratie, via 
telefoonnummer 0492 58 25 02. Mail je reactie 
met cv vóór 11 augustus naar vacature@senzer.nl 
o.v.v. kenmerk AI/MW. Een assessment en digitale 
screening kunnen deel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
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