Midden-Nederland is één van de belangrijkste spelers in de (inter-)nationale cocaïnehandel. Er gaan
alleen al in onze regio honderden miljoenen euro’s in om. Drugscriminelen gebruiken excessief geweld
of dreigen daarmee om hun drugsimperium in stand te houden. Jongeren worden aangetrokken tot het
geld en de status van de drugshandel. De drugsproblematiek manifesteert zich ook op andere
manieren. Op bedrijventerreinen, in het buitengebied, in winkelstraten en op andere plekken maken
criminelen steeds vaker gebruik van legale faciliteiten om hun criminele activiteiten mogelijk te maken.
In Midden-Nederland raken onder- en bovenwereld zo steeds meer verweven in het leven van alledag.
Deze verwevenheid, oftewel ondermijning, heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij.
Op zowel lokaal als regionaal niveau investeert de regio Midden-Nederland in een brede, integrale en
programmatische aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Om de komende jaren de
lokale aanpak te versterken en te versnellen ligt het zwaartepunt op operationele versterking van de vijf
districten van de regio Midden-Nederland. Het doel van deze districtelijke versterking is meer lokale
casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken. In het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit
’Wie praat die gaat’ lees je hoe Midden-Nederland deze drugsproblematiek de komende jaren wil
aanpakken.
Om het programma met inzet van zo veel verschillende partners succesvol te laten verlopen zijn we
voor de interne organisatie op zoek naar een:

Proactieve medewerker bedrijfsvoering (24-28 uur)

Jouw taak: het ontzorgen van de medewerkers van het RIEC MN
Wij zoeken een doortastende en proactieve medewerker. Je bent de spil in de organisatie en daarbij is
een groot verantwoordelijkheidsgevoel essentieel. Je vindt samenwerken in zowel teamverband als
zelfstandig werken prettig waarin je altijd een servicegerichte instelling hebt: je ontzorgt, signaleert en
bedenkt oplossingen. Je bent stressbestendig en flexibel, en weet goed om te gaan met onverwachte
situaties en vertrouwelijke informatie. Je werkt nauw samen met de inhoudelijke medewerkers in het
bedrijfsbureau, de managementassistent en de projectassistentes in de districten.
Werkzaamheden
•

Je bent het eerste aanspreekpunt en behandelt binnenkomende mails en telefoontjes. Daarmee
ben je ook het visitekaartje van het RIEC MN.

•

Je verzorgt de financiële administratie van bureau RIEC MN in het inkoop (MUIS)- en financieel
(SAP) systeem. Je voert nieuwe leveranciers, contracten en offertes in en accordeert bestellingen
en facturen. Ook zorg je dat het proces rondom inkoop en onze geldstromen zo soepel mogelijk
loopt. Hierbij werk je nauw samen met de financial controller.

•

Je beheert onder verantwoordelijkheid van de verschillende MT leden ‘de winkel’ van bureau RIEC
MN. Hieronder vallen HRM-zaken (proces van in- en uitstroom), facilitaire werkzaamheden zoals
bestellingen, reserveringen, (ICT)-meldingen.

•

Je zorgt dat alle teams zo effectief mogelijk hun werk kunnen doen. Dat betekent dat je tools
beschikbaar stelt, maar ook vragen van collega’s beantwoordt en hier zo nodig op acteert. Dit

kan van alles zijn denk aan vragen over archivering van documenten, regelen van zalen en
reserveren van auto’s.
•

Je organiseert bijeenkomsten en regelt de faciliteiten in samenwerking met andere medewerkers.

We bieden jou een plek om het verschil te maken
Het RIEC MN is een organisatie waar passie voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit volop aanwezig
is en waar we samen werken aan een fijne werksfeer met ruimte voor leren en ontwikkelen. Je weet om
te gaan met vertrouwelijke informatie. Dat vereist een hoge mate van professionaliteit en integriteit en
begrip voor de complexiteit van het integraal samenwerken. Je hebt mbo plus werk- en denkniveau en
hebt aantoonbare ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen of officemanagementtaken in een soortgelijke
functie.
Deze functie maakt onderdeel uit van het bedrijfsbureau veiligheidscoalitie en bestaat uit ongeveer zes
medewerkers. Dit bureau werkt voor zowel het RIEC MN als voor het Bureau Regionale
Veiligheidsstrategie (RVS), en het accent van jouw werkzaamheden ligt op het RIEC MN. Het RIEC MN zelf
bestaat uit ongeveer 70 medewerkers en werkt vanuit diverse locaties in de regio Midden-Nederland.
Jouw standplaats is Utrecht. Hiërarchisch val je onder het hoofd Bedrijfsbureau. Beheersmatig is het RIEC
MN ingebed bij de gemeente Utrecht.
We bieden je in beginsel een arbeidsovereenkomst voor een periode van twee jaar, met de optie tot
verlenging. De functie is ingedeeld in schaal 7/8. Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de
plaatsingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit
één van de convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, Belastingdienst, OM) voor.

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Ben je geïnteresseerd, reageer dan uiterlijk 26 september 2021. Stuur je motivatie en cv naar info@riecmn.nl onder vermelding van functie medewerker interne organisatie t.a.v. Karen Aelbers. De
selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 30 september 2021.
Wil je eerst meer informatie over de functie, dan kun je mailen naar info@riec-mn.nl en wordt er contact
met je opgenomen.

