DetaVast
voor de publieke sector
Over ons
Sozaned is een landelijk werkend bureau. Aanvankelijk gespecialiseerd in het oplossen van
capaciteitsvraagstukken bij gemeenten binnen het Sociaal domein. In de afgelopen jaren is onze
dienstverlening uitgebreid met Finance & Control, Ruimtelijke Ontwikkeling, Zorg en managementen staffuncties. Wij ondersteunen lokale overheidsorganisaties, zorginstellingen en
woningcorporaties.
Onze kandidaten detacheren wij vanuit een dienstverband en anderzijds werken wij samen met
interim-specialisten en -managers. Wij vinden de best passende kandidaten, ook daar waar er sprake
is van een beperkt aanbod.
SOZANED staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid, toewijding, klanttevredenheid en een
duurzame relatie met opdrachtgevers.

DetaVast
Wij hebben veel vanaf 2016 veel vraag ontvangen naar DetaVast-oplossingen. Inmiddels hebben wij
daar ruime ervaring mee opgebouwd. Dit biedt u de flexibiliteit die u dikwijls nodig heeft en het
bespaart u tijd, energie en kosten voor het W&S-traject.
Uw voordelen:
•
•
•
•
•
•

Géén W&S-fee
Gedurende de detachering neemt Sozaned de HR-verantwoordelijkheden
Géén risico’s
Binnen twee weken kandidaten op maat
Marktconform tarief
Professionaliteit gegarandeerd, Sozaned werkt al samen met ruim 15 gemeenten..

Wij detacheren en begeleiden de professionals, die direct inzetbaar zijn, gedurende minimaal 6
maanden en na deze periode kunt u, indien gewenst, de professional zonder aanvullende kosten van
ons overnemen. Voor u alle gelegenheid om gedurende deze periode de kwaliteiten van de
kandidaat goed te kunnen taxeren.
De arbeidsmarkt is en wordt steeds schaarser. Dit geldt voor zowel tijdelijke capaciteitsvragen als
voor de werving en selectie van professionals.
Sozaned beweegt mee met deze vraagstukken in de publieke sector. Door slim gebruik te maken van
onze databases en onze search-methodieken kunnen wij voor uw telkens weer de juiste
professionals vinden die u ook daadwerkelijk zoekt.

Wij werken in nauwe samenwerking met de lijnmanagers en de HR-afdeling van uw organisatie zodat
wij met uw input de juiste match kunnen maken. Zowel voor een tijdelijke oplossing als voor een
aanvulling op uw vaste formatie.

Focusgebieden
Wij richten ons met name op capaciteitsvragen op de volgende taakvelden:

❖ Sociaal domein
Wmo- en Inkomensconsulenten, Trajectbegeleiders, Consulenten Huiselijk Geweld,
Teamleiders en lijn-/project- en programmamanagers etc.

❖ Finance & Control
Senior-) adviseurs Planning & Control, beleidsmedewerkers, financieel specialisten, AO/ICspecialisten, Teamleiders en lijn/-/project- en programmamanagers etc.
Actueel: Business-/financialcontrollers die ervoor zorgen dat u grip krijgt op de uitgaven in het
Sociaal domein!

❖ Ruimtelijke Ontwikkeling
Gebiedsontwikkelaars, Senior-beleidsmedewerkers RO/Volkshuisvesting, Grond- en
vastgoedjuristen, Communicatieadviseurs Omgevingscommunicatie etc.

❖ Staffuncties:
Inkoop- en aanbestedingsspecialisten (w.o. Inkoop Jeugdhulp), SeniorCommunicatieadviseurs en managers Communicatie en HR-adviseurs/-managers.

Meer informatie
Graag nemen wij met u contact op om nader kennis te maken en met u in gesprek te gaan over de
mogelijkheden die DetaVast uw kan bieden.
Mocht u nu al contact met ons willen opnemen bel of mail dan met:

Sozaned BV
Tel. 0297 520 238
E aanvraag@sozaned.nl

