Vacature Manager Leven bij De Aar
Ben jij toe aan iets nieuws? Wil jij bijdragen aan een duurzame wereld en helpen klanten gelukkiger te maken?
Kun jij zaken loslaten en opnieuw beginnen? Solliciteer dan naar deze superleuke en bijzondere vacature, je
maakt een grote kans. Wij hebben meerdere mensen nodig!
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar iemand die naast kennis en ervaring genoeg moed heeft het diepe in te springen. Dit is een
nieuwe functie in onze organisatie en je zult naast het nodig pionierswerk om jouw rol invulling te geven ook
weerstanden in de organisatie moeten kunnen doorbreken. Het is een zeer grote veranderklus die de nodige
verantwoordelijkheid vereist en waarvoor doorzettingsvermogen noodzakelijk is.
Bijzonder aan deze vacature is dat wij niet op zoek zijn naar iemand die al grotendeels past in dit profiel. Wij
zoeken juist iemand die niet past, maar bereidt is tot het uiterste te gaan en zichzelf kan transformeren.
Managementervaring is ook niet per se vereist, dat leer je ‘on the job’. Uiteraard krijg je begeleiding, maar niet
direct. Het is van groot belang om eerst los te komen van wat je weet, of beter van wat je denkt te weten.
Functie-eisen








Pioniersgeest
Om kunnen gaan met weerstanden
Verantwoordelijkheidsgevoel
Doorzetter
Zelfstandig kunnen werken
Bereid zijn te kijken naar eigen functioneren
Transformatie in gang willen zetten

Organisatieprofiel
Onze organisatie is zeer plat en heeft daardoor zeer korte lijnen naar de leiding. Als organisatie dragen wij zorg
voor de belangrijke peilers van het leven. Wij zorgen voor onze klanten op gebied van gezondheid, relaties en
zingeving. Dit doen wij door goed voorbeeld te geven, meer niet. Onze unieke aanpak leidt ertoe dat zowel
medewerkers als klanten kunnen transformeren. Je kunt werken op verschillende locaties, waaronder thuis.
Aanbod








Fijne collegiale sfeer
Doorgroei mogelijkheden
Veel echte vrije dagen
Een zeer uitdagende en zingevende functie
Werken bij de ’s werelds mooiste organisatie
Inzicht in jezelf en de mogelijkheid tot bewust leven
Inzicht in anderen en de mogelijkheid om handiger om te gaan met anderen

Solliciteren
Jij kunt solliciteren naar deze ‘once in a lifetime’ vacature door een persoonlijke motivatie te sturen aan jou zelf.
Bedenk dat jij zelf erg kritisch bent en alleen genoegen neemt met een zeer goed onderbouwde brief waarom jij
in aanmerking denkt te komen voor deze functie van Manager ‘over jouw eigen’ Leven.
Let op! Dit is geen grap. Alleen kandidaten die dit serieus nemen worden meegenomen in de procedure.
Een goede motivatie zorgt automatisch voor indienstelling en wij heten jou dan ook van harte welkom!

