ACV is op zoek naar een zorgvuldige

Relatiebeheerder grondstoffenbeheer
ACV is een begrip in de Valleiregio. Met ruim 200 medewerkers, flexwerkers en
vrijwilligers zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van een breed scala aan afval
en reinigingsactiviteiten. De zorg voor afval en grondstoffen van de gemeenten Ede,
Renkum, Wageningen, Veenendaal en Renswoude is een belangrijke taak van deze
Overheids NV. Daarnaast is het beheer van de openbare ruimtes van deze gemeentes
een kerntaak van ACV. Verder verzorgt men deze activiteiten ook voor bedrijven,
instellingen en particulieren. Tevens maakt Kringloopbedrijf Restore, vier lokale
afvalbrengstations en een overslaghal onderdeel uit van deze mensgerichte
organisatie met passie voor duurzaamheid, mens en milieu!

Wat doet een Relatiebeheerder grondstoffenbeheer?
Als Relatiebeheerder ben je als eerste aanspreekpunt (mede) verantwoordelijk voor de tevredenheid van de
aangesloten gemeenten omtrent het Grondstoffenbeheer. Je zoekt actief de verbinding en treedt op als
samenwerkingspartner van die gemeenten. Samen met je collega's zorg je voor een juiste uitvoering en
communicatie van het beleid van ACV rondom Grondstoffenbeheer. De Relatiebeheerder vertaalt de wensen van
de aangesloten gemeenten naar concrete acties richting de interne organisatie.
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden hierbij zijn:
Coördineren en bewaken van de voortgang van lopende projecten en afgesproken acties;
Monitoren van de ontwikkelingen in gemeenten en de doelen van de gemeenten in relatie tot de strategie
van ACV;
Het optimaliseren van de dienstverlening en of het realiseren van aanvullende dienstverleningen;
Beheren van de afspraken die in de dienstverleningsovereenkomsten zijn vastgesteld.

Dit ben jij
De Relatiebeheerder die we zoeken hoeft geen berg aan ervaring te hebben in een soortgelijke functie. Belangrijker
is dat je voldoet aan de competenties die bepalen of je succesvol gaat zijn in deze functie.
Je staat bekend als een nieuwsgierig persoon die gemakkelijk contact kan leggen op diverse niveaus;
Je kunt projectmatig werken, beschik over een resultaatgerichte werkhouding en je bent zorgvuldig;
Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je hebt bewezen affiniteit met het Grondstoffenbeheer en afvalinzameling. Bijvoorbeeld doordat je relevante
werkervaring hebt opgedaan bij een inzamelaar of bij een gemeente;
Kennis van en ervaring met beleidsvorming en organisatorische processen, zoals projectmatig en
opdrachtgevergericht werken;
Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
Hart voor de publieke zaak.

Ons aanbod
Goede arbeidsvoorwaarden (zowel primair als secundair) passend bij de functie en de ervaring die je
meebrengt;
Verantwoordelijke en uitdagende functie waarbij er ruimte is voor eigen ideeën en inbreng;
Een dienstverband van 32 tot 40 uur per week;
Organisatie die volop in ontwikkeling is.
Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectie.

SOLLICITEER!

Eerst meer informatie? Bel met Edo Dokter, manager
Klant & Beleid op 06 - 1404 8050.

MEER INFORMATIE?

