Vacature Adviseur-onderzoeker medior/senior (32-36 uur)
Sociaal domein en arbeid
Voor Het PON & Telos gaan de thema’s sociaal domein en arbeid over mogelijkheden
van mensen om mee te doen in de samenleving. Onze specifieke aandacht gaat uit
naar kwetsbare groepen. We analyseren sociale vraagstukken en wat in beleid nodig is
voor een veerkrachtige en zorgzame samenleving. We kijken daarbij naar cijfers en
verhalen van de mensen waar het om gaat én naar hoe systemen en netwerken
georganiseerd zijn.
Werk jij als adviseur-onderzoeker graag in een interdisciplinair team en vanuit een
integraal perspectief aan de thema’s sociaal domein en arbeid? Heb je ervaring en
affiniteit met thema’s als kwetsbaarheid en veerkracht, arbeidsmigratie en/of jeugdzorg?
Dan is deze functie echt iets voor jou!
Wij zijn op zoek naar een adviseur-onderzoeker, die ervaring heeft met beleids- of
praktijkrelevant onderzoek op actuele vraagstukken binnen het sociaal domein en arbeid.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je beschikt over een relevant netwerk dat je kunt
inzetten en verder ontwikkelen en dat je ervaring hebt met het werven van
onderzoeksopdrachten.
De adviseur-onderzoeker die wij zoeken:
• heeft een academische opleiding in een maatschappijwetenschappelijke richting;
minimaal 5 jaar ervaring met toegepast onderzoek;
• is op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het brede sociaal domein
(preventie, integratie, positieve gezondheid) en/of actuele
arbeidsmarktvraagstukken (vergrijzing, arbeidsmigratie)
• draagt actief bij aan structurele kennisopbouw (inhoud, methoden, technieken)
binnen onze themagroepen sociaal domein en arbeid;
• is ondernemend, benut netwerken, onderhoudt contacten met klanten. Reageert
op offerteverzoeken en acquireert binnen ons en het eigen netwerk.
• heeft ervaring op het gebied van projectmanagement en is in staat om complexe
onderzoeks- en adviesprojecten te leiden in een politiek-bestuurlijke context;
• kan kennis schriftelijk en mondeling helder overdragen aan verschillende
doelgroepen en draagt bij aan het maatschappelijk debat
• werkt ordelijk, gestructureerd en kan goed omgaan met deadlines.
Over Het PON & Telos
Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. Door
het groeiende en uitdagende opdrachtenpakket op de thema’s sociaal domein en arbeid
zijn wij op verzoek naar versterking. Met een multidisciplinair en creatief team van circa
30 adviseur-onderzoekers werken we voor lokale, regionale en landelijke overheden in
Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en
maatschappelijke organisaties. We zijn officieel partner van Tilburg University en werken
intensief samen met andere regionale of landelijke kennisinstellingen. Met onze kennis
en inzichten adviseren we initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze
afgewogen keuzes kunnen maken en een positieve impuls kunnen geven aan de
samenleving van morgen.
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Arbeidsvoorwaarden
Het PON & Telos biedt een professionele en uitdagende werkomgeving, waarbinnen
collegialiteit, leren en samenwerken de sfeer bepalen. We investeren in je met
opleidingen en trainingen en geven je de ruimte om je talenten te ontplooien. Je hebt
daarbij zelf een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We hebben een
fijne en creatieve werkplek naast Centraal Station Tilburg en bieden je ook de
gelegenheid om (deels) thuis te werken. Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor de
duur van 1 jaar met uitzicht op vast. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal
Werk.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met of Ruben Smeets
r.smeets@hetpon-telos.nl (06-30635360). Bij interesse mag een cv inclusief
motivatiebrief worden gericht aan Kim de Veer via k.deveer@hetpon-telos.nl.

