
HARTSTOCHT VOOR DE PUBLIEKE ZAAK

 
WORD JIJ ONZE COLLEGA? 
FRAEY Partners in Publieke Waarde is partner van overheden en (semi) publieke organisaties bij 
maatschappelijke vraagstukken. Wij werken voornamelijk voor  overheden, woningcorporaties, 
huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Wij helpen onze  opdrachtgevers bij hun 
maatschappelijk presteren, koersbepaling en het bouwen aan steun en draagvlak daarvoor. Met 
als doel het realiseren van waarde voor de samenleving, de huurder of de klant. Wij doen dat door 
hoogwaardig, op maat gesneden advies en ondersteuning op de  domeinen strategie, bestuur en 
samenwerking. We zijn maatschappelijk betrokken. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij 
FRAEY hebben ingericht: kleinschalig, kostenbewust en in nauwe verbinding met ontwikkelingen 
in het werkveld en onze opdrachtgevers. 
 
 

Je adviseert onze opdrachtgevers op het vlak van strategie, bestuur en samenwerking. Je werkt 
aan verschillende soorten opdrachten zoals samenwerkingstrajecten, ondernemingsstrategie, 
lokaal bestuur of beleidsontwikkeling. Omdat we op verschillende terreinen adviseren is een 
 generalistische kijk belangrijk. De vraagstukken van onze opdrachtgevers zijn complex. Daarom 
verwachten we van je dat je de vraag achter de vraag herkent. Je hebt oor voor de verhalen en 
vragen van onze klanten.

Je werkt zowel in teamverband als zelfstandig. In opdrachten ben je aanspreekpunt voor de 
 opdrachtgever en stuur je collega’s aan. Het leveren van kwaliteit is belangrijk. Hard werken en 
plezier gaan hand in hand. Wij werken vanuit ons kantoor in Dordrecht en je zult net als wij veel 
onderweg zijn voor overleg met onze klanten. We werken flexibel, waardoor ook thuiswerken prima 
mogelijk is. We zijn een kleine organisatie en samen zijn we verantwoordelijk voor het verder 
 uitbouwen van FRAEY. Hierin speel jij uiteraard ook een rol. Om onze groei te realiseren denk  
je in kansen en ben je ondernemend. 
 
 
JE BRENGT HET VOLGENDE MEE:
Je hebt een academische opleiding afgerond en zo’n tien tot vijftien jaar werkervaring, bij   
voorkeur (in een commerciële omgeving) in het publieke domein. Je bent creatief en energiek. 
Je beschikt over een ruim en relevant netwerk en kunt snel schakelen om een  passende aanpak 
te koppelen aan actuele marktvragen. Je enthousiasmeert collega’s en zet je in om  samen met 
hen resultaten te bereiken voor onze opdrachtgevers. Je bent in staat te  communiceren op diverse 
niveaus, je bent proces- en bestuurlijk gevoelig en je beschikt over vermogen je te  verplaatsen in 
anderen. 
 
Zelfredzaamheid en enthousiasme zijn eigenschappen die bij jou passen. Ook vind je het leuk om 
te schrijven en kun je goed plannen en organiseren. We zijn weliswaar een adviesbureau maar wij 
worden betaald door publieke opdrachtgevers met publiek geld. Dat besef zit diep in ons DNA en 
stelt hoge eisen aan onze betrouwbaarheid en integriteit. We gaan er vanuit dat je dit besef met 
ons deelt. 
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WIJ BIEDEN

FRAEY, dat zijn wij:

Maartje de Kruijf, Rodney Weterings, Marije Pruis, Guus Terlingen, Ronald van Heeringen, Ron Piepers, 

Laurette Vermeulen, John Waas (associé), Mark Nooij (associé) en Liselotte van de Vorst.

Ons kantoor staat in Dordrecht. Ons werkgebied beslaat heel Nederland.

Je krijgt volop de ruimte om een duurzame propositie op te bouwen op een terrein waar je 
 interesse naar uit gaat. Binnen FRAEY hebben we korte lijnen en zijn we daadkrachtig.  
Wij  bieden goede arbeidsvoorwaarden, die we kunnen aanpassen aan je situatie. Wil je weten 
welke  opdrachten wij uitvoeren en wie onze opdrachtgevers zijn? Bezoek dan onze website:  
www.fraey.nl

Wil je meer informatie? Bel met Marije Pruis (06 - 41 22 88 85). Je sollicitatie ontvangen 
we graag digitaal en kun je sturen naar secretariaat@fraey.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Wij stellen naar aanleiding van deze vacature geen prijs op acquisitie en maken 
 voor deze vacature geen gebruik van externe bureaus. 
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