Verbinder m/v

paritair manager

Als manager van één of meerdere van onze klanten heb je een hele leuke afwis
selende job. Dat houdt in dat we ook afwisselende competenties van je vragen.
Denk aan een helicopterview met oog voor detail en een hands-on strateeg. Je
bent de verbinder tussen alle betrokken stakeholders en hebt een zesde zintuig
voor politieke verhouding. Met creativiteit en pragmatisme zet jij de doelstellingen
van onze klanten om in acties en concrete resultaten. Met jou aan boord waait
er een frisse wind, bij klant en collega’s. We laten ons graag door jou inspireren!

Verbinden en inspireren: wat doe jij?

Onze klanten,
onder andere sociaal en scholingsfondsen, zitten boordevol plannen
voor de werknemers in hun sector. Werkgevers en vakbonden zetten zich
er gezamenlijk voor in dat de premieafdracht van de werknemers in de
sector goed wordt besteed. Je bent de kritische vriend van het bestuur.
Je spiegelt en prikkelt de bestuurders waar je mee samenwerkt.
Jij bent ervoor verantwoordelijk dat ze vooruitgang boeken. Dat de gemaakte plannen binnen de doelstellingen van een fonds worden gerealiseerd.
Onderwerpen die hier vaak spelen zijn arbo en opleidingen. Je weet ook als
geen ander dat er binnen het speelveld van werkgevers en vakbonden
sprake kan zijn van verschillende belangen en gezonde spanningen. Aan
jou de schone taak hier daadkrachtig met zorg mee om te gaan en je er
vooral niet door te laten tegenhouden. Je hebt dus gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke context en goed ontwikkelde politieke antennes.
Met jou aan het roer wordt de koers van de stichting omgezet in concrete
doelstellingen. Je bewaakt de voortgang van alle acties en coördineert bijeenkomsten, media-uitingen/communicatie en managet projecten. Samen
met het team zorg je er ook voor dat onze klant ontzorgd wordt. Je coacht,
begeleidt en motiveert. Je creëert een cultuur waarin alle individuele teamleden volledig tot hun recht komen. Samen zetten jullie de stichting op de
kaart. We vragen geen jarenlange ervaring in dit vak of ingewikkelde studie.
We vragen een gezonde dosis inzet, doorzettingsvermogen, humor en een
drijfveer om je onder te dompelen in het vak van paritair management.

Atriumgroep werkt voor
branches, verenigingen,
stichtingen, ondernemers
en bedrijven.
Ontzorgen, verbinden en inspireren. Dit is de kern van ons
werk voor onze klanten, maar
ook voor alle Atriummers. Wij
vinden het belangrijk dat de
juiste persoon op de juiste plek
zit. Dat jouw talenten tot recht
komen en er ruimte is om deze
te ontwikkelen. Want daar word
jij blij van. En als jij blij bent dan
zijn wij en onze klanten dat
meestal ook.
Verenigingsmanager zijn bij
Atriumgroep is heel veelzijdig.
Meestal werk je voor verschillende accounts, bent het aanspreekpunt voor je collega’s en je
bent ambassadeur van Atriumgroep. Bij Atriumgroep zorgen
we voor elkaar: je maakt onderdeel uit van een team. Verder
hebben we alle relevante disciplines in huis.

Wat doen wij? Werken voor Atriumgroep betekent dat je onderdeel bent van een team, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid
heeft. Samen zorgen we voor de best mogelijke dienstverlening.
Wij bieden naast een marktconform salaris en goede arbeidsvoor
waarden, een warme werksfeer, gezellige collega’s en goede koffie.

Kom kennismaken

Wil je meer weten over deze functie?

Als je denkt dat je bij deze functie past, laat
het ons weten. Vertel ons eerlijk over je werkervaring, je talenten en je ambities. Schrijf
ons, mail ons of laat ons op een andere
manier weten dat jij de geschikte kandidaat
bent voor deze uitdagende en veelzijdige
functie. Wij hebben er zin in. Jij ook?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie?
Wil je meer weten hoe het is om voor Atriumgroep te werken?
Check Atriumgroep.nl en lees verhalen van
Bertie Redeker en haar collega’s. Heb je vragen?
Bel 06 - 22 56 30 77 en hoor uit de eerste hand
hoe zij het werken bij Atriumgroep in partnerschap met klanten ervaart. Heb je specifieke
vragen over de procedure of de arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met Aicha Chaaby
op 0183 - 620 249 of stuur een e-mail naar
vacature@atriumgroep.nl .

