Ervaren adviseur in de samenwerking onderwijs-jeugdzorg
Thema: Passend onderwijs
Gezocht:

Adviseur

Locatie:

Utrecht centrum, Lange Viestraat 371

Werkweek:

32 – 38 uur

Opleidingsniveau:

WO

Duur:

Jaarcontract, uitzicht op vast contract

Ingangsdatum:

In overleg

Solliciteren voor:

21 februari 2022 om 17:00 uur

Als professional weet jij met enthousiasme en kennis van zaken in te spelen op vragen rondom
passend onderwijs. Je bent een critical friend voor directeuren en bestuurders van
samenwerkingsverbanden, voor onderwijsbesturen en schoolleiders, en voor overheden (lokaal
en landelijk). Je hebt ervaring met de samenwerking tussen zorg en onderwijs en benut deze
kennis en ervaring op het gebied van passend en inclusief onderwijs. Daarnaast heb je een brede
interesse in onderwijsvraagstukken en kansengelijkheid in het onderwijs.

Wat ga je doen en wat zijn je verantwoordelijkheden?
Je werkt in flexibele teams voor opdrachtgevers - zoals samenwerkingsverbanden, besturen,
gemeentes en ministeries - aan uitdagende adviestrajecten. Je adviseert, onderzoekt,
analyseert of bent procesbegeleider en werkt aan visie- of organisatieontwikkeling. Jouw
primaire focus ligt daarbij op passend onderwijs, maar je werkt ook mee aan andere
projecten van Sardes.

Als adviseur bij Sardes
Je werkt samen met collega’s aan uitdagende onderzoeks- en adviestrajecten voor
opdrachtgevers zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, intermediaire
organisaties, maar met name ook gemeenten en besturen.
●

Ben je een interessante gesprekspartner voor bestuurders, directies en
beleidsmedewerkers

●

Heb je een eigen netwerk en breid je dit verder uit

●

Heb je jouw sporen verdiend bij een adviesbureau, samenwerkingsverband of
gemeente

●

Volg je de ontwikkelingen in de sector nauwlettend en ontwikkel je nieuwe
producten en diensten die hierop aansluiten

●

Heb je een academische opleiding en een vlotte schrijfstijl

●

Kun je jouw inzichten in beleidsontwikkelingen, onderzoeksresultaten, wet- en
regelgeving en financiën inzetten in projecten

●

Heb je kennis van, en ervaring met, bestuurlijk- of beleidsmatig ingewikkelde
processen

●

Presenteer je je makkelijk en combineer je de inhoud met een gezonde dosis humor

●

Weet je hoe je moet acquireren naar opdrachten bij besturen en de overheid

●

Heb je ervaring met de uitvoering van adviestrajecten en eventueel het doen van
onderzoek

●

Kun je goed in een team samenwerken

●

Weet je hoe je data verzamelt (Excel), interpreteert en presenteert

●

Voel je je verbonden met de interne ontwikkelingen van Sardes

●

Zorg je voor interne kennisdeling

Wat bieden wij?
Een dynamische en veelzijdige baan als adviseur, met ruimte om je eigen specialisme op te
bouwen. Je komt te werken bij een professioneel onderzoeks- en adviesbureau, waar
deskundige onderzoekers, adviseurs en procesbegeleiders werkzaam zijn. Sardes is een
toonaangevende speler in het educatieve veld, die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt,
begeleidt en evalueert. Vanaf onze oprichting leveren wij een bijdrage aan duurzame
oplossingen voor educatieve vraagstukken, het verbeteren van kansengelijkheid en de
kwaliteit van educatieve instellingen.
Verder:
●

een marktconform salaris

●

een werkweek van minimaal 32 uur

●

in eerste instantie een contract voor een jaar, met de intentie te verlengen voor
onbepaalde tijd

●

reiskostenvergoeding – business card ov, Sardes stimuleert gebruik van openbaar
vervoer

●

kennisdeling via de wekelijkse kenniskoffie, intervisie, begeleiding door mentor

Inclusiviteit
Sardes wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Bij onze wervingsstrategie houden wij
hier rekening mee. Als blijkt dat je een verrijking bent van onze personele samenstelling
door daaraan bij te dragen, dan zien we dat als meerwaarde.
Reageren en contact
Wil je solliciteren bij Sardes? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Rianne Heijmans

