Enova is het Emancipatie adviesbureau in Drenthe.
Enova adviseert, ondersteunt en begeleidt overheden, instellingen, bedrijven, groepen en individuen
op het gebied van innovatie, emancipatie, integratie en andere maatschappelijke vraagstukken.
De werkterreinen zijn: arbeidsmarkt, leefbaarheid en voorzieningenniveau, huiselijk geweld, integratie
en empowerment. Enova is expert op het gebied van emancipatie, gender- en diversiteitvraagstukken.
Informatie over Enova kunt u vinden op onze website: www.enova-ebd.nl
Wegens het vertrek van een adviseur zijn wij op zoek naar een collega

Adviseur voor 20 uur per week
De functie-inhoud
De functie bestaat op hoofdlijnen uit het initiëren, adviseren, ontwikkelen, subsidies verwerven en
uitvoeren van projecten op het gebied van emancipatie en diversiteit.
U volgt actief alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit gebied. Signalen en vragen uit
de samenleving worden geanalyseerd en vertaald naar adviezen en concreet uitvoerbare projecten. Na
uitvoering stuurt u aan op implementatie van succesvolle resultaten. Daarnaast ondersteunt u
vrouwenorganisaties en multiculturele netwerken in projectontwikkeling, deskundigheidsbevordering
en organisatieontwikkeling. Sleutelwoorden hierbij zijn: projectontwikkeling, projectleiding,
acquisitie, empowerment, samenwerking, participatie, integratie en innovatie.
Wij vragen
U heeft een universitaire opleiding gevolgd, bij voorkeur in een voor de functie relevante
studierichting. Het is een pré wanneer u ruime werkervaring heeft op het terrein van
emancipatieontwikkelingen en allochtonenvraagstukken. Onze voorkeur gaar uit naar een allochtone
vrouw.
Sociale en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden zijn van groot belang voor
deze functie. Verder bent u bereid om – indien nodig- op wisselende tijden te werken.
Wij bieden
Het salaris dat wij u bieden bedraagt afhankelijk van leeftijd en relevante werkervaring maximaal
€ 3610,-- bruto op fulltime basis conform de CAO Welzijn. Het betreft een tijdelijke functie voor één
jaar waarbij verlenging tot de reële mogelijkheden behoort. Bij Enova werken 15 medewerkers.
Ons team kenmerkt zich door collegialiteit, kwaliteit, inventiviteit en humor.
Meer informatie
Een informatiepakket met ondermeer een functiebeschrijving en een competentieprofiel kunt u
opvragen bij het secretariaat van Enova, telefoonnummer 0592 – 316865 of via de mail: info@enovaebd.nl. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. S. Jovanović via het
bovenstaande telefoonnummer.
Wilt u reageren
Uw sollicitatiebrief kunt u voor 16 februari a.s. sturen naar Enova, t.a.v. mevr. S. Jovanovic, directeur,
Noordersingel 29, 9401 JW Assen. E-mailen kan ook: sjovanovic@enova-ebd.nl

