Ben jij een

Medior Consultant
publieke sector
Wil jij maatschappelijke impact binnen de
overheidssector realiseren?

Dan hebben wij een interessant aanbod voor jou
De publieke sector heeft te maken met veel ontwikkelingen op diverse domeinen. Zo veranderen verwachtingen van
inwoners en moeten overheidsinstanties een andere positie innemen in de samenleving. Daarnaast is er een nieuw digitaal
tijdperk aangebroken met onder andere zaakgericht werken en de grotere rol van data in de processen van
overheidsorganisaties. Tot slot zien we dat deze veranderingen vragen om samenwerking en het vormen van
netwerkorganisaties.
Möbius ondersteunt de overheidssector bij deze ontwikkelingen door te werken aan organisatieveranderingen. Samen
werken we aan de overheid van de toekomst. Wil jij samen met ons werken aan deze toekomst en impact realiseren?

Wat verwachten we van jou?
Een aantal jaar werkervaring als
consultant of adviseur/projectleider
bij een overheidsorganisatie.

Een pré zijn behaalde certificaten als
green of black belt, PRINCE II of
SCRUM

Een ondernemende instelling om
samen met collega’s aan de overheid
van de toekomst te werken

Een kritische blik en sterk analytisch
denkvermogen

Uitstekende communicatieve- en
netwerkvaardigheden waarmee je een
bijdrage levert aan sales

Je bent goed in staat om (binnen
afzienbare tijd) zelfstandig
opdrachten uit te voeren en te leiden

Wat bieden wij?
Werken in een zelfsturende
organisatie met veel ruimte
voor initiatief
De kans om de positie van
een gerenommeerd
internationaal bureau in
Nederland te versterken

Opdrachten in de publieke
sector met de mogelijkheid
voor een uitstap naar
private sector

De kans om je talent verder
te ontwikkelen en elke dag
te werken aan meer impact

Een fulltime dienstverband,
marktconform salaris en
laptop, auto en telefoon
Een ondernemende
cultuur, waarin we elkaar
elke dag uitdagen

ENTHOUSIAST? SOLLICITEER DIRECT!
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