KOM JIJ HET BRAM TEAM VERSTERKEN?

We zoeken collega’s!
Wil jij steeds in verschillende rollen aan de slag bij de overheid? Wil je binnen diverse
thema’s de antwoorden op de vragen van morgen vinden? Dan dagen wij jou uit om bij
BRAM te komen werken.

WIE IS BRAM?
BRAM is een team dat dolgelukkig wordt van vrijheid en veranderen. We zijn nu met 12
Brammers, die in dienst zijn bij de gemeenten Bergen op Zoom, Oss en Eindhoven en de
provincie Noord-Brabant. We zoeken nieuwe Brammers voor wie gemeente Eindhoven de
thuisbasis wordt.

VERNIEUWING VAN DE OVERHEID IS ONZE DRIJFVEER.
Bij BRAM werken we vanuit een sociaal en zelf-organiserend team aan verschillende
opdrachten bij Brabantse overheden. Ook al zijn we in dienst bij de overheid, stereotype
ambtenaren zijn we niet. We hebben geen functiebeschrijving, geen vaste werkplek en geen
leidinggevende. De opdrachten regel je zelf. Zo kies je zelf wat bij jou past, en zoek je een
plek waar jouw talent van toegevoegde waarde is. Binnen die opdracht daag je jezelf en
collega’s uit om opdrachten anders aan te pakken. Zo bouwen we aan het merk BRAM.

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Als BRAM krijgen we diverse opdrachten binnen en
houden we onze oren en ogen open voor elkaar. Elke Brammer zoekt naar toffe kansen,
voor zichzelf of voor een collega Brammer. Ook persoonlijke ontwikkeling vinden we
belangrijk. Op onze vaste dagen BRAM dagen organiseren we uitjes, intervisies of
ontwikkeldagen waar we als Brammers én als team van groeien.

EEN IMPRESSIE VAN BRAM
Bekijk de website bramconsultants.nl en of lees het artikel van BRAM in Uncover.

WAT BRENG JIJ MEE NAAR BRAM?
● HBO/WO werk- en denkniveau. Welke achtergrond je hebt, maakt niet uit. Het is
belangrijker dat je bereid bent telkens met nieuwe onderwerpen en thema’s aan de
slag te gaan en je die snel eigen maakt.
● Je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring met projectmatig werken.
● Je wil door vernieuwing binnen de overheid een maatschappelijke bijdrage leveren
en voor verschillende opdrachtgevers door heel Brabant aan de slag gaan. Dat jouw
week er daardoor telkens anders uitziet en je soms drie verschillende mailboxen en
agenda’s combineert, vind jij geen probleem. Je schakelt snel en bent in staat
meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden.
● Je kunt snel en zelfstandig met projecten aan de slag. In een intakegesprek met een
opdrachtgever weet jij de juiste vragen te stellen om je project goed af te bakenen.
Je maakt vervolgens een plan van aanpak, betrekt de juiste mensen binnen en buiten
de organisatie en gaat van start! Aan het einde van je project evalueer je dit met de
betrokkenen. En je zorgt voor een goede overdracht.
● Je kijkt breder dan jouw eigen vraagstuk en gaat actief op zoek naar voorbeelden in
andere organisaties. Daarbij leg je nieuwe verbindingen en zet je ook jouw netwerk
en dat van de andere Brammers in.
● Je communiceert helder en gemakkelijk met collega’s en bestuurders op allerlei
verschillende niveaus. Omdat je telkens in nieuwe organisaties met andere
opdrachten aan de slag gaat, is het belangrijk dat je makkelijk contact legt en
verschillende werkvormen in kunt zetten.
● Je bent een teamspeler; je vindt het prettig samen te werken aan opdrachten vanuit
een zelforganiserend team.
● Je hebt een kritische houding; je kunt neutraal blijven als dat nodig is en durft
kritisch vragen te stellen en constructief feedback te geven.

WAT BIEDT BRAM JOU?
● Een dynamische werkomgeving en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
● Vrijheid in het bepalen van je eigen werkveld, opdrachten en rol daarbinnen.
Gemeente Eindhoven wordt jouw moederorganisatie, maar je kunt opdrachten voor
meerdere overheidsorganisaties doen.
● Een team met gelijkgestemden als thuisbasis, waarmee je samen vernieuwing brengt
binnen de overheid.
● Een salaris in schaal 10 CAR-UWO.
● 23 vakantiedagen (o.b.v. 36 uur per week).
● Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto-salaris. Dit bestaat uit o.a. de
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

WIL JIJ DIT OOK!?
Of ken je iemand die bij ons past? Laat het ons weten! Solliciteren kan tot en met 22
november. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 3 en 4 december. De tweede
ronde selectiegesprekken met bijpassende BRAM-opdracht staat op 10 december gepland.

We ontvangen graag jouw sollicitatie via https://www.bramconsultants.nl/gezocht/. Voel je
vrij om daarbij je eigen vorm te kiezen. Op deze website vind je ook antwoorden op de
meest gestelde vragen en contactgegevens.

