Vacature Managementondersteuner  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Voor 36 uur per week

Jouw functie
Samen met je collega ondersteun je de afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer om deze
succesvol te laten draaien. Als administratieve duizendpoot ondersteun je de managers en
medewerkers.
De belangrijkste werkzaamheden waar jij je mee bezig houdt zijn:
• het ontzorgen van de managers en hen helpen om de teams organisatorisch en
logistiek succesvol te laten draaien;
• het verzorgen van organisatorische, logistieke en administratieve ondersteuning aan
de managers en medewerkers van beide teams;
• het voorbereiden van vergaderingen, notuleren, uitwerken van de notulen en het
bewaken en assisteren bij de uitvoering van actiepunten.
Jouw profiel
Je bent accuraat, hebt een proactieve instelling, kan goed schakelen en organiseren en bent
gewend om zowel zelfstandig als in een team te werken. Daarnaast ben je klantgericht en kan
je goed je grenzen aangeven.
Om succesvol te zijn in deze uitdagende functie, heb je:
• Minimaal een afgeronde Mbo opleiding op het gebied van administratie;
• Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré;
• Prima beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;
• Kennis en ervaring met bestuurlijke en managementprocessen is een pré;
• Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
• Geen negen tot vijf mentaliteit;
• Ervaring met automatiseringsprogramma’s.
Het team van managementondersteuning waar jij onderdeel van wordt vervangt elkaar
onderling.
Dagelijks prioriteren van het werk en onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken is
voor jou dan ook logisch. Je denkt niet in problemen, maar in oplossingen die je zelf bedenkt.
Bij tegenslag blijf je doorzetten en bij drukte hou je je hoofd koel. Je weet goed om te gaan
met politieke gevoeligheid en een bestuurlijke omgeving. Je hebt dan ook ruime ervaring in
een vergelijkbare functie bij de overheid, met name gemeenten. Je bent communicatief en
weet je uitstekend uit te drukken, mondeling en op papier. Je bent een aanpakker en herkent
je niet in negen tot vijf mentaliteit. Je voert je taken uit, maar ziet ook zelf waar je van
meerwaarde kan zijn. Je bent een handige harry. Digitaal werken is voor jou geen probleem.

Ons aanbod
Naast een leuke werkomgeving bieden wij een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd en
ervaring, maximaal € 2.986,- bruto per maand bedraagt (schaal 7) bij een volledige werkweek
(36 uur). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vaste
aanstelling. Daarnaast biedt de MRDH aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
bijvoorbeeld een vergoeding voor een bedrijfstablet- of laptop en een mobiele telefoon, goede
studiefaciliteiten en uitstekende verlofregelingen en reiskostenregelingen. Per jaar bouw je
16,3% individueel keuze budget op.
Weet je genoeg en wil je bij ons werken?
Dan is het tijd om te solliciteren op deze uitdagende maar vooral leuke functie! We ontvangen
graag jouw sollicitatie, voorzien van cv, uiterlijk 8 september 2019 t.a.v. mevrouw Sewmangal,
s.sewmangal@mrdh.nl.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Hierbij hebben interne kandidaten een
voorrangspositie.
In het kader van de selectieprocedure wordt aan kandidaten gevraagd mee te werken aan het
opstellen van een Management Drives profiel door het invullen van een vragenlijst.
Heb je nog vragen?
Wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Christel Mourik, manager
Openbaar Vervoer, c.mourik@mrdh.nl.
Onze organisatie
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van, voor en door 23
gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de
gemeenten, de medeoverheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en
bedrijfsleven, werken we aan het verbeteren van onze positie als Europese topregio. Wij
werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar
(internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons
op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Het gaat erom
dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen.
De MRDH is een vrijwillige samenwerking van 23 gemeenten en heeft vanuit de Rijksoverheid
de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied
van verkeer en vervoer en vrijwillige taken op het gebied van economisch vestigingsklimaat.

