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VERVOLG

WERKEN MET 
VEEL VRIJHEID EN 
ZELFSTANDIGHEID?

AFWISSELING
IN JE WERK?

EEN GROOT
NETWERK
BOUWEN?

RAZENDSNEL LEREN 
EN JEZELF 

ONTWIKKELEN?

IN VERSCHILLENDE
KEUKENS KIJKEN

EN EEN BREDE BLIK
ONTWIKKELEN?

COMPLEXE
OPGAVEN

AANPAKKEN?

FRAEY PARTNERS IN PUBLIEKE WAARDE
ZOEKT EEN (JUNIOR) ADVISEUR

WIL JIJ…
• Razendsnel leren en jezelf snel ontwikkelen?
• Werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven van nu?
• Complexe opgaven aanpakken op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn?
• Ertoe doen en het verschil maken voor de klant?
• Er zijn als het gebeurt?
• Een groot netwerk bouwen?
• In verschillende keukens kijken en daarmee een brede blik ontwikkelen?
• Afwisseling in je werk?
• Werken met veel vrijheid en zelfstandigheid?
• Veel lol en plezier in een klein, hecht en groeiend team?

BEN JIJ…
• Zelfstandig en ondernemend?
• In staat om zowel zelfstandig als in een team samen te werken?
• Sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie?
• Ondernemend, resultaatgericht, een aanpakker?
• Geïnteresseerd in mensen en wat zij belangrijk vinden?
• Thuis in het publieke domein en maatschappelijk betrokken?
• Opgeleid op HBO- of WO-niveau?
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FRAEY PARTNERS IN PUBLIEKE WAARDE

• Begeleiden processen en projecten op het snijvlak van het wonen, zorg en welzijn. 
 Dat doen we op de velden strategie, besturing en samenwerking. Wij:
 o Brengen beweging en richting in organisaties.
 o Maken een verbindende strategische koers.
   
 o Denken mee over het vormgeven van legitimatie en zeggenschap.
 o Coachen bestuurders, toezichthouders, managers en 
  belangenvertegenwoordigers.
 o Brengen energie in grote en kleine bijeenkomsten als moderator, 
  bemiddelaar, opleider of spreker.
Onze klanten kennen ons als betrokken, integer en creatief. We werken vanuit 
ons kantoor in Dordrecht in heel Nederland.

ONZE KLANTEN:
Zijn corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, ministeries, 
huurdersorganisaties en kennisinstituten. Zij zijn blij als:
• Zij zich echt geholpen voelen met jouw advies.
• Jij beweging weet te brengen in hun opgave.
• Jij een opening weet te brengen in een moeilijke situatie.
• Je een supergoed stuk schrijft waar zij mee verder kunnen.
• Je ze werk uit handen neemt.
• Je energie brengt in hun organisatie en denken.

WIJ BIEDEN
We zijn een hecht team, waardoor je de mogelijkheid krijgt om kennis op te doen 
en mee te bouwen aan een mooi en aantrekkelijk product aanbod op een terrein waar 
je interesse naar uit gaat, dat past binnen ons profiel en bij de marktkansen die we 
 samen zien. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ‘onderneemt’ samen met ons. 
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 Guus 
Terlingen (06-50427539) Je sollicitatie 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. 

WIJ…

o Begeleiden netwerken, bouwen allianties en maken prestatieafspraken.


