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Iedereen werkt 
Dat is ons ultieme doel! Bij Menso geloven we dat werk mensen gelukkiger maakt. Vooral als 
je dát werk doet dat past bij je talenten, je gewaardeerd wordt en omringd bent door leuke 
collega's. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons dagelijks in voor jongeren, werkzoekenden 
en werkgevers om hen te helpen en te ondersteunen bij het vinden van een passende 
(werk)plek. 
 
Denk jij praktisch en werk je graag samen met collega’s vanuit verschillende disciplines en 
achtergronden? Dan past Menso bij jou! 

 
Jouw werk 
Als medewerker Scholing, Inkoop en Projecten (SIP) houd je je bezig met inkoop- en 
aanbesteding en het ontwikkelen en leiden van nieuwe projecten. 
Je hebt een belangrijke rol in de ontwikkeling en inkoop van voorzieningen die bijdragen 
aan de re-integratie van onze doelgroepen, zoals scholingsprogramma’s en 
ontwikkeltrajecten. Je bent in staat om een afweging te maken of Menso deze 
programma’s/trajecten zelf kan ontwikkelen of dat deze moeten worden ingekocht.  
 
Om dit goed te kunnen doen vragen we van jou: 

• een afgeronde Hbo-opleiding; 

• kennis van inkoop- en aanbesteding; 

• affiniteit met de gemeentelijke politiek; 

• ervaring met het ontwikkelen en leiden van projecten. 
 
Gevraagde competenties: 
Adviesvaardig, kwaliteitsgericht, organisatievermogen, verbindingsgericht. 
 

Ons werk 
Menso is een jonge, dynamische organisatie, volop in ontwikkeling. Wij geven op  
no-nonsens wijze invulling aan onze taak. We streven naar een samenleving waarin 
iedereen werkt! Daar zetten onze mensen zich dagelijks hard voor in. Doe jij mee?  
 
Als je werkt bij Menso bieden we je een fijne werkomgeving met moderne ruimtes, leuke 
collega’s en uitgebreide trainings- en ontwikkelmogelijkheden. Het salaris bedraagt, 
afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 4.494,-- per maand (o.b.v. 36 uur per week). 
 
Spreekt Menso jou aan en vind jij dat deze baan bij je past? Stuur dan je motivatie en CV vóór 
1 oktober a.s. naar  info@menso-emmen.nl ter attentie van Wim Kollen, manager Menso NV. 
Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je contact opnemen met Wim. Zijn 
telefoonnummer is 06-15036709.  

Medewerker Scholing, Inkoop- en Projecten (SIP)  

Vooralsnog voor de periode van één jaar (36 uur per week) 
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