Jong Talent Programma
‘Adviseur Lokaal Bestuur’
De economie trekt weer aan, burgers worden steeds mondiger, rijksoverheidstaken
worden gedecentraliseerd. Er wordt kortom steeds meer gevraagd van uw
gemeente en uw personeel. Daarnaast hebben ook krapte op de arbeidsmarkt,
vergrijzing en flexibilisering van het takenpakket door projectmatig werken effect op
de (gewenste) omvang en competenties van uw personeelsbestand. Om tijdelijke
pieken van de werkvoorraad op te vangen of om een stabiele ontwikkeling van de
personeelsformatie te bewerkstelligen kan het een oplossing zijn tijdelijk
hoogwaardige medewerkers in te huren.
Wat heeft Adlasz te bieden?
Wij richten ons primair op het lokaal
bestuur en het sociaal domein. Ons
specialisme is bedrijfsvoering, financiën en
planning & control. Wij adviseren en
ondersteunen daarin op strategisch,
tactisch en operationeel niveau.

Omdat wij een jonge organisatie met
groeiambitie zijn hebben wij continu een
groep bijna of net afgestudeerde
Hbo’ers en Wo’ers in dienst. Om deze
groep jonge professionals snel wegwijs
te maken in het lokaal bestuur willen wij
deze mensen samen met u in de praktijk
opleiden.

Wat levert dit voor u op?

Interesse?

U krijgt op interim-basis een jonge hoogopgeleide tijdelijke medewerker waarmee
u (tijdelijke) knelpunten in uw bedrijfsvoering kunt oplossen. Deze medewerker
bieden wij aan tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Wij verzorgen samen met u de
opleiding en begeleiding. Adlasz medewerkers die hun sporen hebben verdiend
in het lokaal bestuur zorgen voor de
‘algemene’ vaktechnische opleiding en
begeleiding. Wij verwachten van u
aansturing en begeleiding binnen de
specifieke opdrachten die de
medewerker uitvoert.

Neem dan contact op met ons:
• Edwin van de Pol
telefoonnummer 06 - 2383 0515 of
mail naar edwin.vandepol@adlasz.nl

Onder welke voorwaarden doen wij dit
dan?
De voorwaarden waaronder wij dit
aanbieden zijn simpel.
1. De medewerkers zijn en blijven in
dienst van Adlasz.
2. Vooraf maken wij met u een plan
over de werkzaamheden en
verdeling van begeleiding
3. De inhuur loopt voor een periode
van 6 maanden voor een vast
aantal uren per week.
4. Algemene opleiding en
begeleiding wordt verzorgd door
Adlasz.
5. Periodiek evalueren wij de
ontwikkeling en kwaliteit van de
medewerker met u.

Wat kost dat dan?
Wij brengen u € 30 voor een bijna afgestudeerde Hbo’er / Wo’er en € 45 voor
een afgestudeerde Hbo’er / Wo‘er in
rekening. De tarieven zijn exclusief btw
maar inclusief onze opleidingskosten en
overige kosten.

• Jan-Dirk de Goeij
telefoonnummer 06 - 2383 0588 of
mail naar jan-dirk.degoeij@adlasz.nl

