Wil jij je specialiseren
én tegelijk je blik
verbreden?
Dan ben jij misschien onze nieuwe
onderzoeker
De Rekenkamer Oost-Nederland,
gevestigd te Deventer, werkt voor de
provincies Overijssel en Gelderland.
Met toegepast onderzoek voorzien
we Provinciale Staten, Gedeputeerde
Staten en het ambtelijk apparaat van
relevante informatie. Alle beleids- en
uitvoeringsvelden van de provincies
kunnen worden onderzocht.
Invalshoeken daarbij zijn
doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid. De keuze van de
onderzoeksonderwerpen als ook de
opzet, uitvoering en rapportage
bepalen we als Rekenkamer
zelfstandig. We zijn een lerende en
innovatieve rekenkamer waarbij
objectiviteit en integer handelen de
basis vormen.
Meer informatie is te vinden op
www.rekenkameroost.nl. Extra
toelichting over de inhoud van de
functie is te verkrijgen bij Suzan
Mathijssen, directeur van de
rekenkamer (tel. 0570 – 665 800).
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

We zoeken

een onderzoeker
(minimaal 32 uur per week)
met minimaal vier jaar onderzoekservaring. Je bent
verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van
onderzoeken. Je kunt in korte tijd veel informatie verwerken
en maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen. Bovenal vind je
de zoektocht naar het onbekende leuk. Je zet voor jezelf de
hoogste standaard en bent vasthoudend.
Dit vraagt om:
- aantoonbare ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden, waarbij data-gedreven kunnen
werken een vereiste is;
- goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift;
- academisch werk- en denkniveau;
- analysevaardigheden om tot een evenwichtig oordeel te
komen;
- vasthoudendheid en focus op een onderwerp gedurende
enkele maanden;
- inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen
en de politieke context;
- affiniteit met (overheids)financien;
- interesse in het provinciale werkterrein en daaraan
gerelateerde wet- en regelgeving en
- een teamspeler die in staat is om (delen van) een
onderzoeksproject zelf te trekken.
Wij zijn een klein en gedreven team en bieden ruimte voor
eigen initiatief en innovatie. Onze bedrijfscultuur is informeel
en laagdrempelig. Er wordt hard gewerkt maar wel met een
gezonde dosis humor. Je werkt deels vanuit huis en deels op
kantoor. Het salaris is afhankelijk van je ervaring maximaal
€ 5.120,- bruto per maand (functieschaal 10/11), dit exclusief
Individueel Keuze Budget van 22% van het jaarsalaris. De
rekenkamer heeft goede opleidingsmogelijkheden. De
contractduur is een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan vóór 26 september a.s.
je sollicitatiebrief met cv per e-mail aan
solliciteren@rekenkameroost.nl.
De gesprekken vinden plaats in Deventer op 6 oktober. Een
tweede ronde met een casusoefening is half oktober.

