Coördinator Productie
Naast elke teammanager staat een goede en bevlogen coördinator. Daarom zoekt iCOV een
daadkrachtige en energieke Coördinator voor het team Productie. Heb jij goede sociale en
organisatorische kwaliteiten en haal je plezier uit het schakelen met collega’s op verschillende niveaus van diverse partners, dan is de functie van Coördinator Productie bij iCOV jou op
het lijf geschreven.
Over iCOV
iCOV is een samenwerkingsverband van veertien verschillende overheidsinstanties. Wij opereren in
het financiële domein binnen toezicht, opsporing, afpakken en veiligheid. Meer weten over iCOV?
Bekijk hier de website inclusief een korte animatiefilm over het werk van iCOV: www.icov.nl.
Team Productie van iCOV bestaat uit experts met verschillende achtergronden en stelt data gedreven
rapportages samen die overheidspartners kunnen gebruiken om crimineel en onverklaarbaar vermogen te traceren, belastingontduiking tegen te gaan, overheidsvorderingen te innen, markttoezicht uit
te oefenen en de overheid in staat te stellen betekenisvol te interveniëren.
Werkzaamheden
Binnen het team Productie coördineer je teamoverstijgende projecten en werk je nauw samen met de
coördinatoren van de andere teams bij iCOV. Als deelnemer aan het MT+ geef je samen met het MT
en de overige coördinatoren uitvoering aan de koers van iCOV. Je gaat presentaties geven over
iCOV in het algemeen en onze producten in het bijzonder, om zo kennis over de inhoud, het gebruik
en de potentie van onze producten verder te verspreiden onder onze partners.
Daarnaast ben je op professionele wijze de verbinding tussen het MT-lid Productie en het team. Dit
houdt in dat jij verantwoordelijk bent voor de doorgang van het dagelijkse proces, inclusief front-office.
Je faciliteert de teamleden van Productie in het uitvoeren van hun werkzaamheden (die onder andere
bestaan uit het verstrekken van de producten, toevoegen van duiding en expertise aan de producten,
het geven van presentaties en gastcolleges, het ophalen van klantwensen en het vertalen & uitwerken daarvan naar concrete voorstellen voor doorontwikkeling). Daarnaast ben jij degene die bij productieverstoringen ervoor zorgt dat we zo snel mogelijk weer operationeel zijn.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent initiatiefrijk, nauwgezet, gestructureerd, communicatief vaardig en een verbinder.
Je bent een troubleshooter die in staat is diverse bordjes gelijktijdig in de lucht te houden.
Je hebt oog voor de omgeving en bent gericht op samenwerken.
Je bent flexibel, stressbestendig en laat je niet snel van de wijs brengen.
Je hebt een actieve houding in overleggen en weet jouw standpunten krachtig te verwoorden.
Je bent integer en hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen een complexe omgeving.
Je beschikt over HBO werk en denk niveau.
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.

Praktisch
•
•
•
•
•

De vacature wordt bij voorkeur fulltime ingevuld, maar minimaal 32 uur.
Het gaat om een detachering vanuit één van de partners van iCOV, bij voorkeur vanuit de politie.
Je behoudt je huidige rechtspositie.
De standplaats is Utrecht, gedeeltelijk thuis werken is bespreekbaar.
Reageren kan tot en met 1 augustus 2022

Bijzonderheden
Een betrouwbaarheidsonderzoek of screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Interesse?
Voor verdere vragen of informatie of vragen over de vacature kun je contact opnemen met Natascha
Waleson, MT-lid Productie via n.waleson@om.nl, of +31(6) 11583755.

