Gezocht: 12 “informatiemakelaars” m/v
De klus: Het werk van de gemeente inzichtelijk maken voor de raad en de stad

Ben ik geschikt?

Wat doet een informatiemakelaar?
Informatiemakelaars maken het beleid van de gemeente inzichtelijk met heldere P&C producten.
Informatiemakelaars geven in 2017/2018 de P&C cyclus van begin (begroting) tot eind (jaarrekening) een nieuw
gezicht: digitaal én in andere werkvormen.
Geen dikke boekwerken, maar een dynamische en heldere website.
Geen lange beleidsteksten, maar bondige oneliners en infographics.

Wat?

Test

Ik vind in een berg informatie makkelijk de rode draad.
Ik vind het leuk ingewikkelde onderwerpen terug te brengen tot de kern.
Ik hou niet van vaagheid en wolligheid, maar maak dingen graag concreet.
Ik faciliteer graag het goede gesprek tussen college, raad en stad.
Ik ben een stevige gesprekspartner voor ons bestuur.
Ik probeer graag nieuwe concepten uit en vind het leuk deze nog verder te verbeteren.

Ben jij een
van onze nieuwe
informatiemakelaars?
Hoe werken informatiemakelaars?
We stellen een team van 12 informatiemakelaars samen, dat op een nieuwe manier gaat werken.
De informatiemakelaars vertalen het beleid van de gemeente naar heldere overzichten voor raad, college en stad.
Informatiemakelaars beschrijven de kern van het gemeentelijk beleid op basis van beleidsdocumenten en gesprekken
met college en inhoudelijke trekkers.
Informatiemakelaars denken mee over nieuwe manieren van prioriteren, sturen en verantwoorden.
De eerste klus: het maken van programmakaarten voor de begroting in september.
Vanaf eind mei start het traject, met onder meer zes dagdelen training.

Waarom zou ik informatiemakelaar worden?

Hoe?

Waarom?

Ik krijg energie van het bouwen aan een concrete verbetering van onze communicatie met de raad en stad.
Ik kan mij ontwikkelen en mijn CV aanvullen.
Ik krijg een opleiding van De Argumentenfabriek Denkacademie, hét trainingsbedrijf voor heldere argumentatie,
strategie en beleid.
Ik ben geschikt voor de klus (zie Test: ben ik geschikt?).

Reageren?
Heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Paula Ragetlie: 0622455894.
Wil je solliciteren? Mail dan naar Sebastiaan Goud: sw.goud@dordrecht.nl.
De deadline om te reageren is 22 mei.
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