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De ene organisatie is de andere niet. Ook al ziet het organogram er goed uit, de kunst is vooral om iedereen zo 
vruchtbaar mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Daarvoor is duidelijkheid nodig over de doelen van het bedrijf 
en over hoe die te bereiken. De mate waarin alle medewerkers zich verbonden voelen met de organisatiedoelen 
wordt beïnvloed door de bedrijfscultuur en de leiderschapsstijl. Welk soort cultuur is wenselijk/nodig en welke 
leiderschapsstijl hoort daarbij? 

Deze vragen komen aan de orde in elk bedrijf dat streeft naar continuïteit en professioneel opereren. In de publieke 
dienstverlening is dat niet anders. Onze klanten zoeken antwoorden op deze vragen bij alle opgaven vanuit de 
politiek/de overheid om invulling te geven aan sociaal werkgeverschap, arbeidsparticipatie, inclusieve samenleving, 
leefbaarheid van de openbare ruimte, verduurzaming van de samenleving en een bedrijfsmatige aanpak. 

SPA Groep 

Als opleider en organisatieontwikkelaar willen wij bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Onze 
dienstverlening richt zich op ‘Planet, People, Prosperity’, of, in onze vertaling, op ’Leefomgeving, Inwoners, 
Tevredenheid’. 

We zien het optimaal op elkaar afstemmen van strategie, tactisch beheer, operationeel management, cultuur en 
leiderschap als een belangrijke en interessante uitdaging die we graag samen met onze klant aangaan. 

Spreekt deze uitdaging jou ook aan? 

Wij zoeken een getalenteerde professional met een hart voor publieke dienstverlening, grote interesse voor de 
leefomgeving en voor duurzaamheid. Iemand die daarbij een passie heeft voor organisatieontwikkeling, training & 
opleiding én expertise heeft op het gebied van leiderschap, cultuur en verandermanagement. 

Pas jij bij ons team? 

De kans dat het klikt is groot als jij je hierin herkent: 
• Je kunt structuren doorzien en processen analyseren en je kunt snel tot inzichten en conclusies komen. 
• Je kunt op een indrukwekkende wijze je verhaal vertellen door abstracte en complexe concepten simpel en 

duidelijk te maken. 
• Je hebt het vermogen om jezelf te ontwikkelen, nieuwe kennis eigen te maken en deze toe te passen in onze 

dienstverlening. 
• Je hebt een gedrevenheid die overslaat op de mensen om je heen. 

 

Jouw profiel 
Jij hebt: 
• Een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld Van Hall Larenstein, STOAS (Aeres), bedrijfskunde, MBA of 

economie. 
• 2-5 jaar werkervaring als trainer en/ of adviseur in jouw vakgebied. 
• Bij voorkeur werkervaring bij een BOR-organisatie. 

 

Werken bij SPA Groep 

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Daarom vinden wij 
inhoudelijke uitdaging en ruimte om jezelf te ontwikkelen belangrijk. Daarnaast bieden wij uitstekende 
arbeidsvoorwaarden met een salaris passend bij jouw functie en ervaring. SPA Groep kent een informele 
bedrijfscultuur, waarin we elkaar ondersteunen en ons openstellen om van elkaar te leren. Als dit je aanspreekt, voel 
jij je snel thuis bij ons! 

Interesse? 

Laat ons in een motivatiebrief en cv weten wat je te bieden hebt, wat je ambities zijn en welke ervaring je hebt. 
Solliciteren kan tot 19 mei 2019. Voor vragen kun je contact opnemen met Wouter Jansen (06-11530031 / 
w.jansen@spa-bv.nl). 
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